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 زمخط يده: ،ٓمف اهللٖمِ ضَم  ،ث/ َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدويد  َح َمة اظمُ َّل َمٗمدَمة ؾمٝمخٛما ايمٔمَ 

 
 

  (.هـ1434)يمٔمام  ،إول رة رزمٝمعٍ سماريخ ايمتٗمديؿ: نمُ 

 .(م2013)يمٔمام  ،َمـ يٛماير مَمَ فمَ  ايمثايمَث  ،دإضميقم ر ٜمْ اظمقاهمؼ ـمُ 



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(5( 

 

 رمحف اهلل ،ػِمٛم  يمٙمٚمُ  اصمد   خمتٌمٔمريػ سم 

 ،مؾمٝمخ اإلؽمّل ،ةايمٗمدو ،وضمدإ ،ظاحلاهم ،ٝمفاإلَمام ايمٖمٗم هق

حيٝمك زمـ ذف زمـ  ،اأزمق زىمري ،يـايمد لحمٝم ،اءؿ إويمٝمٙمَ فمَ 

 .لايمُماهمٔم ،راينقْ ل احلَ َزاَماحلِ  ،يّ ر  َمُ 

 .ةإضمدى وشمّلشمكم وؽِمتِِمئؽمٛمة  ،مرَ َح د دم اظمُ يمِ وُ 

 .كمَمرسم َج وضَم  ،ٔمكمزمرُمؼ ؽمٛمة سمسع وأَمَ م دِ دِ ومَ و 

 ،ُٝمْن وايمٛمٔمِمن زمـ أيب ايم ،نازمـ ايمػمه اع َمـ ايمرضٚمِ ؽَم و 

 .وايمْمبٗمة

 .اػ ايمتِماٞمٝمػ ايمٛماهمٔمة دم احلديث وايمٖمٗمف ونمغمهٛمَ وَص 

 (اظمٛمٜماج)و (بَذ ٜمح اظمُ َذْ )و (ةايمروض)و (سٙمؿح َمَذْ ـ)ىم 

 (رؾماداإل)و .(كمرياض ايمِماحل)و (ىمارإذ)و (ٝمؼايمتحٗم)و

ء هتذيب إؽمِم)و .يثىمّلمها دم فمٙمقم احلد (ايمتٗمريب)و

 (اظمبٜمِمت)و (ة ايمِمحازمازمة دمٕمد ايمخمتٌم َأؽْم )و (وايمٙمٕمات

 .ؽونمغم ذيم
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وزمارك اهلل  ،كا ؾمتسمٗمـ فمٙمقَمً أ ،اَمتٗمٛمً  ،اا ضماهمٓمً اًَما زمارفمً وىمان إَم

 .ِمدهـ ومْس حلُ  : فمٙمٚمف وسمِماٞمٝمٖمفدم

 ،ٛم٘مرا فمـ اظمٞماهٝمً  ،ا زماظمٔمروفارً َمَ أَ  ،وايمزهد عقروىمان ؾمديد ايم 

 .جومل يتزو ،اجلٚمٝمع َمّلذ ايمدٞمٝم ىًماسمار ،قكهتازمف اظمٙم

همٙمؿ يتٛماول  ،يث إذهمٝمة زمٔمد أيب ؾماَمةار احلد َمُمٝمخة درِم وَ و 

  .اا درمهً َمٛمٜم

ؽمٛمة ؽِمت وؽمبٔمكم  ،برصم َمـ ؾمٜمر َمات دم رازمع فممم

 .(1)ةوؽِمتِِمئ

  

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/513فؾسقوضي ) ،اظػ  ضبؼات الُ  (1)
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 )اإلَمام ايمٛمقوي( َمٗمدَمة اظم٠ميمػ

 زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

ر اخلّلئؼ دزم  َمُ  ،ضكمومٝمقم ايمسٚمقات وإرَ  ،احلٚمد هلل رب ايمٔماظمكم

إلم اظم٘مٙمٖمكم  -صٙمقاسمف وؽمّلَمف فمٙمٝمٜمؿ -زمافمث ايمرؽمؾ  ،أمجٔمكم

زمايمدٓئؾ ايمٗمْمٔمٝمة وواضحات  ،هلدايتٜمؿ وزمٝمان ذائع ايمديـ

 ايمػماهكم.

 َمـ همّمٙمف وىمرَمف. وأؽمٟميمف اظمزيد ،ٚمفٔمَ أمحده فمعم مجٝمع ٞمِ 

 .ايم٘مريؿ ايمٕمٖمار ،ٓ إيمف إٓ اهلل ايمقاضمد ايمٗمٜمار نْ وأؾمٜمد أَ 

أهمّمؾ  ،وضمبٝمبف وطمٙمٝمٙمف ،فمبده ورؽمقيمف اوأؾمٜمد أن ؽمٝمدٞما حمٚمًد  

زمايمٗمرآن ايمٔمزيز اظمٔمجزة اظمستٚمرة فمعم سمٔماومب  اظُمَ٘مَرمُ اظمخٙمقومكم، 

اظمخِمقص زمجقاَمع  ،ٛمـ اظمستٛمغمة يمٙمٚمسؼمؾمديـايمسٛمكم، وزمايمس  

وفمعم ؽمائر ايمٛمبٝمكم  ،صٙمقات اهلل وؽمّلَمف فمٙمٝمف ،ؽمِمضمة ايمديـايم٘مٙمؿ و

   وؽمائر ايمِماحلكم. ؾ  وآل ىمُ  ،واظمرؽمٙمكم

 أَما زمٔمد:

يٛما فمـ فمقم زمـ أيب ؿمايمب، وفمبد اهلل زمـ َمسٔمقد، وَمٔماذ زمـ و  همٗمد رُ  

صمبؾ، وأيب ايمدرداء، وازمـ فمٚمر، وازمـ فمباس، وأٞمس زمـ َمايمؽ، وأيب 
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َمـ ؿمرق  ،اهلل سمٔمالم فمٛمٜمؿريض  ،ريْد هريرة، وأيب ؽمٔمٝمد اخُل 

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  -ىمثغمات زمروايات َمتٛمقفمات

ثف اهلل يقم ٔمَ زمَ  ،ا َمـ أَمر ديٛمٜماظ فمعم أَمتل أرزمٔمكم ضمديثً ٖمِ ـ ضَم َمَ ))ومال: 

 ((.ايمٗمٝماَمة دم زَمرة ايمٖمٗمٜماء وايمٔمٙمِمء

 .((اا فماظمً ثف اهلل همٗمٝمٜمً ٔمَ زمَ ))ودم رواية:  

 . ((اا وؾمٜمٝمًد يمف يقم ايمٗمٝماَمة ؾماهمٔمً  ٛمُت وىم))ودم رواية أيب ايمدرداء: 

ب اجلٛمة اومٝمؾ يمف: ادطمؾ َمـ أي أزمق))ودم رواية ازمـ َمسٔمقد: 

 ((.ؾمئَت 

 دم زَمرة مِم وضُم  ،ىُمتِب دم زَمرة ايمٔمٙمِمء)) :ودم رواية ازمـ فمٚمر 

 . ((ايمُمٜمداء

 .(1)اظ فمعم أٞمف ضمديث ضٔمٝمػ وإن ىمثرت ؿمرومفٖمَ واسمٖمؼ احُل 

                                                 

 فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ. رءٛمٜما ٓ يِمح َم (1)

 ثبت مـفا يشء.وـؾفا ضعاف، وٓ يَ  :(33/ 6) ((افعؾل))ؿال افدارؿطـي ذم 

َمْن َحِػَظ َظَذ ))ديث: ح :(1/644) ((ادؼاصد السـة))اوي ذم خَ ؿال افس  و

تِي َأْرَبِعَغ َحِديًثا ة بـحوه ظن ابن قَ ؾْ ذم الِ  أبو ُكعقم ((َؾِؼقًفاُبِعَث َيْوَم اْفِؼَقاَمِة  ،ُأم 

 .مسعود وابن ظباس
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 ٍَم َما ٓ حُيْ  -الم فمٛمٜمؿ دم هذا ايمبابػ ايمٔمٙمِمء ريض اهلل سمٔمٛمَ وومد َص  

 !!ٖماتِمٛمَ َمـ اظمُ 

 ػ همٝمف: ٛمَ ف َص ٚمتُ ٙمِ ـ فمَ همٟمول َمَ  

 .فمبد اهلل زمـ اظمبارك

 . ايمرزماينايمٔماملِ  ،قدشمؿ حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ ايمْم   

 .ائلَس شمؿ احلسـ زمـ ؽمٖمٝمان ايمٛمَ  

 .ير  وأزمق زم٘مر أصُم  

 .وأزمق زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ إصٖمٜماين 

 .وايمدارومْمٛمل 

 .واحلاىمؿ 

 .ؿٝمْ ٔمَ وأزمق ٞمُ  

                                                                                                                                            

أخرجفا ابن اجلوزي ذم  .وذم افباب ظن أكس وظع ومعاذ وأيب هريرة وآخرين 

 ((.افعؾل ادتـاهقة))

 .ؿال افـووي: ضرؿه ـؾفا ضعقػة، وفقس بثابت 

 .م من ظؾة ؿادحةؾَ ْس فقس ؾقفا ضريق تَ  ،ضرؿه ذم جزء : مجعُت  وـذا ؿال صقخـا 

مـفا:  :ظؼب حديث أيب افدرداء ،ب ظـهعَ افش  ل أمحد ؾقام حؽاه افبقفؼي ذم وؿد ؿا 

 وفقس فه إشـاد صحقح. ،هذا متن مشفور ؾقام بغ افـاس
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 .ٚملّ ٙمَ وأزمق فمبد ايمرمحـ ايمس   

 .ٝمٛملايمِ وأزمق ؽمٔمٝمد اظمَ  

 .وأزمق فمثِمن ايمِمازمقين 

 .وفمبد اهلل زمـ حمٚمد إٞمِماري 

  .وأزمق زم٘مر ايمبٝمٜمٗمل 

 .قن َمـ اظمتٗمدَمكم واظمتٟمطمريـَِم وطمّلئؼ ٓ حُيْ 

اومتداء هب٠مٓء إئٚمة  :ااهلل سمٔمالم دم مجع أرزمٔمكم ضمديثً  وومد اؽمتخرُت  

 ٖماظ اإلؽمّلم. م وضُم إفمّل

وومد اسمٖمؼ ايمٔمٙمِمء فمعم صمقاز ايمٔمٚمؾ زماحلديث ايمّمٔمٝمػ دم همّمائؾ 

 .(1)إفمِمل 

                                                 

 .به ذم إحؽام وافعؼائد ّج تَ افضعقف ٓ ُيْ  :ؾرع :ـٗم  ٙمَ ومال ازمـ اظمُ ( 1)

سؽقب ـافؼصص وؾضائل إظامل واف :وجيوز روايته وافعؿل به ذم ؽر إحؽام

 .ره افـووي وؽرهـَ ـذا ذَ  .وافسهقب

ن ٓ معرؾة فه ذم يوهم ثبوته ويوؿع مَ  ؾنشـاد افعؿل إفقه :ثبتؾنكه مل يَ  :وهمٝمف وومٖمة

 .به حتّج ؾقَ  ،ذفك

 .اعؿل به مطؾؼً ن الديث افضعقف ٓ يُ إ :ل فمـ ازمـ ايمٔمريب اظمايم٘ملاووم
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همٙمٝمس افمتِمدي فمعم هذا احلديث، زمؾ فمعم ومقيمف صعم اهلل  ،وَمع هذا

َمٛم٘مؿ  غ ايمُماهُد بٙم  يمٝمُ ))فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم إضماديث ايمِمحٝمحة: 

 .(1)((ايمٕمائَب 

 ، اَمرًأ ؽمٚمع َمٗمايمتل همقفماها اهللَّض ٞمَ ))وومقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ:  

 .(2)((ٔمٜماٚمِ همٟمّداها ىمِم ؽَم 

                                                                                                                                            

من  رَ ـِ عؿل به ؾقام ذُ يُ  :((ذح اإلظمام))ي دم غْم َُم وومال ايمُمٝمخ سمٗمل ايمديـ ايمٗمُ 

اكدراجه ذم ظؿوم أو ؿاظدة ـ )ـ :م أصل صاهد فذفكإذا ـان ثَ  ،افػضائل وكحوها

 .به ّج تَ وأما ذم ؽر ذفك ؾال ُيْ  (ـؾقة

 .مرجح و  ؼَ وهذا مُ  .أن افعؿل يؽون بتؾك افؼاظدة أو افعؿوم :وضماصؾ َما ذىمره

 .م ما يعارضهومل يؽن ثَ  ،عؿل بافضعقف إذا مل يوجد ؽرهأكه يُ  :فمـ أمحد ؾٗمِ وٞمُ 

 . من افؼقاسَػ وْ افضعقف ظـدكا أَ  :وومال َمرة

 )افضعقف(.  ؼون ظؾقهؾِ طْ ؾنن ادتؼدمغ يُ  :نَس ل ظذ الَ ؿَ وؿد ُيْ 

 .(1/114) ((ذم ظؾوم الديث عـِ ؼْ ادُ اكظر ))

( من حديث أيب َبْؽَرة، 1679) (، ومسؾم115أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)

 ه.ريض اهلل ظـ

 ( وؽرمها.2656(، وافسمذي )3661أخرجه  أبو داود )صحقح: ( 2)

م، وأيب عِ طْ  بن مُ ْر بَ ظبد اهلل بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وُج وؿد ُرِوي من حديث 

 ، ريض اهلل ظـفم.افدرداء، وأكس
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وزمٔمّمٜمؿ دم  .ع إرزمٔمكم دم أصقل ايمديــ مَجَ ـ ايمٔمٙمِمء َمَ شمؿ َمِ 

وزمٔمّمٜمؿ دم  .وزمٔمّمٜمؿ دم ايمزهد .وزمٔمّمٜمؿ دم اجلٜماد .ايمٖمروع

ريض اهلل  ،صاحلة دوىمٙمٜما َمٗماص .بْمَ وزمٔمّمٜمؿ دم اخُل  .أداب

 سمٔمالم فمـ وماصدهيا.

 ازمٔمكم أهؿ َمـ هذا ىمٙمف، وهل أرزمٔمقن ضمديثً ع أرمَجْ  ومد رأيُت و

َمُمتٚمٙمة فمعم مجٝمع ذيمؽ، وىمؾ ضمديث َمٛمٜما ومافمدة فمٓمٝمٚمة َمـ ومقافمد 

ومد وصٖمف ايمٔمٙمِمء زمٟمن َمدار اإلؽمّلم فمٙمٝمف أو هق ٞمِمػ  ،ايمديـ

 أو ٞمحق ذيمؽ. ...اإلؽمّلم أو شمٙمثف

شمؿ أيمتزم دم هذه إرزمٔمكم أن سم٘مقن صحٝمحة، وَمٔمٓمٚمٜما دم 

 .ل ايمبخاري وَمسٙمؿصحٝمَح 

إن  ،ٔمؿ آٞمتٖماع هباويَ  سٜمؾ ضمٖمٓمٜمايمٝمَ  :ذىمرها حمذوهمة إؽماٞمٝمدأَ و 

 .ؾماء اهلل سمٔمالم

 أيمٖماـمٜما.  لّ ٖمِ طَم  ٔمٜما زمباب دم ضبطِ بِ شمؿ ُأسمْ  
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ا ظمِ  :ٔمرف هذه إضماديثويٛمبٕمل يم٘مؾ رانمب دم أطمرة أن يَ 

اؾمتٚمٙمت فمٙمٝمف َمـ اظمٜمِمت، واضمتقت فمٙمٝمف َمـ ايمتٛمبٝمف فمعم مجٝمع 

 .رهزمَ َد وذيمؽ ـماهر ظمـ سمَ  .ايمْمافمات

ويمف احلٚمد وايمٛمٔمٚمة،  ،وفمعم اهلل افمتِمدي، وإيمٝمف سمٖمقييض واؽمتٛمادي 

 وزمف ايمتقهمٝمؼ وايمٔمِمٚمة.
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 مقدمة احملقق

 بصه اهلل الرمحن الرحيه

 .صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ رؽمقل اهلل وايمِمّلة وايمسّلم فمعم ،احلٚمد هلل

 وزمٔمد:  

 ف اهلل ـيمإلَمام ايمٛمقوي ـ رمح ،همٜمذا ىمتاب إرزمٔمكم ايمٛمقوية

 .ىمِم ٓ خيٖمك صمَدا وهق ىمتاب ٞماهمع

 .زمحٖمٓمف يبدءونوَمٔمٓمؿ ؿمٙمبة ايمٔمٙمؿ دم أول ؿمٙمبٜمؿ  

 :أضماديثف َمـ زماب إمتام ايمٖمائدة وايمٛمٖمع هبذا ايم٘متاب ضمٗمٗمُت وومد  

هؾ هق شمازمت فمـ رؽمقل  ،ٖمظِم حَي يمٝم٘مقن ؿمايمب ايمٔمٙمؿ فمعم دراية زم

 ؟نمغم شمازمت أم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اهلل

ث َمٌم د  ضمسٛمة إيام وحُمَ  ،ٔمٚمؾ فمعم ؾمٝمخٛماايم ُت ْض رَ شمؿ فمَ  

ٓمف ٖمِ ضَم  ،أيب فمبد اهلل َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي /ؽمِمضمة ايمقايمد ،وهمٗمٝمٜمٜما

 ٔمف زمتِمم ايمِمحة وايمٔماهمٝمة.تَ اهلل وَمَ 

 .همراصمٔمف َمٔمل ضمديًثا ضمديًثا
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يمٝمٛمٓمر دم ايمْمرق  :يم٘مؾ ضمديث طمريْمةفمعم همّمٝمٙمتف  ُت ْض رَ وفمَ  

َمـ  اهلل  سماهآ زمِمحلديثٝمة بدي رم وصمٜمة ٞمٓمره اويُ  ،وإؽماٞمٝمد واظمتقن

  .فمٙمؿ وزمِمغمة دم هذا ايمٔمٙمؿ ايممميػ

 .واحلٚمد اهلل ،وسمٔمٙمٚمُت  هماؽمتٖمدُت 

 طمغم اجلزاء. -ف وفمـ اظمسٙمٚمكمتهمجزاه اهلل فمٛمل وفمـ ىمؾ ؿمٙمب 

 :َمٛمٜمجل دم ايمتحٗمٝمؼىمان وزماطمتِمار 

 ًٓ  أىمتٖمل زمايمٔمزو ،إن ىمان احلديث دم ايمِمحٝمحكم أو أضمدمها -أو

 .ب ايمٔمٙمؾإيمٝمٜمِم ، َمع ايمٛمٓمر دم ىمت

 وأؿ فمٙمٝمف زمِم يستحؼ صحة ٘مُ ضْم َما ىمان طمارج ايمِمحٝمحكم أُ  -شماٞمًٝما

 .إويمكم شمكمد  َح افمد اظمُ َما سمٗمتّمٝمف ومق فمعم ،اضٔمٖمً 

ضمٖمٓمف  ،هذا ايمٔمٚمؾ فمعم ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي ُت ْض رَ فمَ  -ايمثً شما

 (.م2012)يمٔمام  ،ؾمٜمر ٞمقهمٚمػم دم ،اهلل

وٞمحـ  ،اديث إٓ أند ايمٛمٓمر دم أضم٘ماَمل فمعم إضمفمِ ومل أٞمممه ومل أُ  

همٗمد َمر فمعم هذا ايمٔمٚمؾ أىمثر   (م2019)يمٔمام  ،يقٞمٝمق أن دم ؾمٜمر

 .َمـ ؽمت ؽمٛمقات
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َديمُت دم زمٔمض إضم٘مام فمعم إضماديث، همِم َمـ ضمديث وومد فمَ  

رأي ؾمٝمخٛما  ُت ٛمْ ٝمَ وزمَ  ،طمر حتٗمٝمٗمل يمفآدم  َديمُت همٝمف احل٘مؿ إٓ ٞمبٜمُت فمَ 

 .ايمٔمدوي همٝمف

يمف همٜمق فمعم إفمَ وَما مل أُ    صؾ ايمٗمديؿ.د 

 -دم َمٗمدَمتل هذه رأيُت أٞمف َمـ اظمٛماؽمب أن أضٝمػ -رازمًٔما

إضماديث ايمتل زادها احلاهمظ ازمـ رصمب احلٛمبقم فمعم إرزمٔمكم 

 .ضٔمًٖماأو وأضم٘مؿ فمٙمٝمٜما صحة ، أضماديثشمِمٞمٝمة وهل ، ايمٛمقوية

 ،وأٞما مل أفمرضٜما فمعم ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل، يم٘مٛمٛمل ضمٗمٗمتٜما 

 ٝمٜما ىمٙمٜما ضمديًثا ضمديًثا.رأي ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي هم وؽمٚمٔمُت 
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دها االيت زاألحاديث الثنانية  ،ليك أيوا القارئ الكريهإو

 املوجس احلكه مع ،رجب على األربعني النووية احلافظ ابن

 عليوا:

ـِ فَمَباٍس َريِضَ اهللُ -إول ـِ ازْم ـِ ايمٛمَبِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف فَم  فَمٛمُْٜمَِم، فَم

َْولَم َرصُمٍؾ أَ ))َوؽَمَٙمَؿ وَماَل:  ِٕ ُٗمقا ايمَٖمَرائَِض زمَِٟمْهٙمَِٜما، هَمَِم زَمِٗمَل هَمُٜمَق  حْلِ

 (. 1)((َذىَمرٍ 

ـْ فَمائَُِمَة َريِضَ اهللُ -ايمثاين ـِ ايمٛمَبِل  َصعَم اهللُ ، فَمٛمَْٜمافَم  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فَم

َدةُ ))وَماَل:  َٓ ُم ايْمِق ر  ُم ََما حُتَ ر   (.2)((ايمَرَضافَمُة حُتَ

                                                 

 (.1615) ومسؾم، (6732) أخرجه افبخاري  متػق ظؾقه:( 1)

 .أن بعضفم رواه مرشاًل  (2198) ((ُشــه))ذم  ر افسمذيـَ وؿد ذَ 

 (.2/419) ح إرشافهج  ائي رَ َس ل ابن رجب أن افـ  ؼَ وـذا كَ  

 .((وم واِلَؽمؾُ جامع افعُ ))اكظر  

 (.1444) ومسؾم، (3115) أخرجه افبخاري  متػق ظؾقه: (2)

وؿد أمجع افعؾامء ظذ افعؿل هبذه إحاديث ذم اجلؿؾة، وأن   ؿال ابن رجب:

 .بَس مه افـ  ر  ُيَ  م مار  افرضاع ُيَ 

 .(438/ 2إركموط ) /ط  (438/ 2) ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ ))اكظر  
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ـْ  -ايمثايمث ـِ فَمْبِد اهللَِ َريِضَ اهللُ صَمازمِِر  فَم  هللِ فَمٛمُْٜمَِم، َأَٞمُف ؽَمِٚمَع َرؽُمقَل ازْم

ؽُمقيَمُف  َورَ إَِن اهللَ))َوُهَق زمَِٚمَ٘مَة:  ،َيُٗمقُل فَماَم ايمَٖمْتِح  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ 

 ((.َواظمَْٝمَتِة َواخِلٛمِْزيِر َوإَْصٛمَامِ  زَمْٝمَع اخَلْٚمرِ  َماضَمرَ 

، َؾ: َيا َرؽُمقَل اهللِهَمِٗمٝم  ـُ ُٖم ا ايمس  َا ُيْْمعَم هِبَ ََ ، َأَرَأْيَت ؾُمُحقَم اظَمْٝمَتِة، هَم١مِ

ا ايمٛمَاُس؟  ا اجُلُٙمقُد، َوَيْسَتِْمبُِح هِبَ ـُ هِبَ  َوُيْدَه

 ((.، ُهَق ضَمَرامٌ َٓ ))هَمَٗماَل: 

 وَماسَمَؾ اهللُ)) َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ فِمٛمَْد َذيمَِؽ: شُمَؿ وَماَل َرؽُمقُل اهللِ 

ُٙمقُه، شُمَؿ زَمافُمقُه، هَمَٟمىَمُٙمقا إَِن اهللَ !ايمَٝمُٜمقدَ   ظَمَا ضَمَرَم ؾُمُحقََمَٜما مَجَ

 (.1)((شَمَٚمٛمَفُ 

ـْ َأيِب َمُ  -ايمرازمع ـْ َأزمِٝمِف، فَم ـِ َأيِب زُمْرَدَة، فَم ـْ ؽَمِٔمٝمِد زْم  ،قؽَمك إؾَْمَٔمِري  فَم

، هَمَسَٟميَمُف   فَمٛمُْف، َأَن ايمٛمَبَِل َصعَم اهللَُريِضَ اهللُ ـِ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ زَمَٔمَثُف إلَِم ايمَٝمَٚم

ا، هَمَٗماَل:  زَمٍة سُمِْمٛمَُع هِبَ ـْ َأْذِ هَمُٗمْٙمُت  .وَماَل: ايمبِْتُع َواظمِْزرُ  ((َوََما ِهَل؟))فَم

يَِب زُمْرَدَة: ََما ايمبِْتُع؟ وَماَل: َٞمبِٝمُذ ايمَٔمَسِؾ، َواظمِْزرُ  َٞمبِٝمُذ ايمَُمِٔمغِم، هَمَٗماَل:  :ِٕ

 (.2)((َُمْس٘مٍِر ضَمَرامٌ  ىُمؾ  ))

                                                 

 (.1581) ومسؾم، (2236) أخرجه افبخاري  متػق ظؾقه: (1)

 (.1733) ومسؾم، (4343) أخرجه افبخاري  متػق ظؾقه:( 2)
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ـِ اظمـ -اخلاَمس ـِ ََمْٔمدِ فَم  ْٔمُت َرؽُمقَل اهللَِ٘مِرَب، وَماَل: ؽَمٚمِ ي ْٗمَداِم زْم

ـٍ ))َصعَم اهللَُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ َيُٗمقُل:  ـْ زَمْْم ا َِم  ،ََما ََمََلَ آَدَِملٌّ ِوفَماًء َذ 

ـَ ُصْٙمَبُف، هَم١مِْن ىَماَن  ـِ آَدَم ُأىُمَّلٌت ُيِٗمْٚم َٓ حَمَايَمَة هَمُثُٙمٌث زمَِحْسِب ازْم

ازمِفِ  ،يمَِْمَٔماَِمفِ   (.1)((َوشُمُٙمٌث يمِٛمََٖمِسفِ  ،َوشُمُٙمٌث يممَِمَ

ـْ فَمْبِد اهللِ -ايمسادس ـِ فَمْٚمٍروفَم َأَن ايمَٛمبَِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ  ، زْم

ـْ ىَماَٞمْت همِٝمِف ))وَماَل:  ـَ همِٝمِف ىَماَن َُمٛمَاهمًِٗما طَمايمًِِما، َوََم ـْ ىُم طَمِْمَٙمٌة َأْرزَمٌع ََم

ـَ طَماَن، َوإَِذا 
ِ ـَ ايمٛم َٖماِق ضَمَتك َيَدفَمَٜما: إَِذا اْؤمُت ـَ ىَماَٞمْت همِٝمِف طَمِْمَٙمٌة َِم َِمٛمُْٜم

 (.2)((ضَمَدَث ىَمَذَب، َوإَِذا فَماَهَد نَمَدَر، َوإَِذا طَماَصَؿ هَمَجرَ 

                                                 

 وؽرمها. (3349) هوابن ماج ،(2381) أخرجه افسمذي ضرؿه ضعقػة:( 1)

 ىمؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖمة، ٓ ختٙمق َمـ فمٙمة.و 

وومد فُمِرض أَماَمل َمراًرا فمعم ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدوي، دم جمٙمس فمرض  

 فمٙمٝمف، همَّمَٔمٖمف. -أزمحاث ايمْمٙمبة

 وُشِئل ؾضقؾته ظـه مراًرا وأكا أشؿع، ؾؼال: ـل ضرؿه ضعقػة.

 (.58) ومسؾم، (34) أخرجه افبخاري  متػق ظؾقه: (2)
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ـِ اخَلَْماِب وَماَل: وَماَل َرؽُمقُل اهللِ َصعَم اهللُ -ايمسازمع ـْ فُمَٚمَر زْم ْٝمِف  فَمٙمَ فَم

ٙمِفِ ٛمُْتْؿ سَمَقىَمُٙمقَن فَمعَم اهللِيَمْق َأَٞمُ٘مْؿ ىمُ ))َوؽَمَٙمَؿ:  يَمُرِزوْمُتْؿ ىَمَِم  ، ضَمَؼ سَمَقىم 

 (.1)((سَمْٕمُدو ِِخَاًصا َوسَمُروُح زمَِْماًٞما ،ُيْرَزُق ايمَْمغْمُ 

ـْ فَمْبِد اهللِ -ايمثاَمـ ، وَماَل: َأسَمك ايمٛمَبَِل َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم فَم ـِ زُمْنٍ َٙمَؿ  زْم

 .َأفْمَرازمَِٝمانِ 

صَماِل َيا حُمََٚمُد؟   ـْ طَمغْمُ ايمر  ا: ََم َٗماَل ايمٛمَبِل  َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف همهَمَٗماَل َأضَمُدمُهَ

ـَ فَمَٚمُٙمفُ ))َوؽَمَٙمَؿ:  ـْ ؿَماَل فُمْٚمُرُه، َوضَمُس  ((.ََم

ؽْمَّلِم وَمْد ىَمُثَرْت فَمَٙمْٝمٛمَا، هَمبَ   ائَِع اإْلِ طَمُر: إَِن َذَ ْٔ اٌب َٞمَتَٚمَسُؽ زمِِف َووَماَل ا

ـْ ِذىْمِر اهللَِٓ َيَزاُل يمَِس ))صَماَِمٌع؟ وَماَل:   (.2)((اُٞمَؽ َرؿْمًبا َِم

 

 

                                                 

 وؽرمها. (11د)قْ د بن مُحَ بْ وظَ  ،(2344أخرجه افسمذي )  ؿابل فؾتحسغ:( 1)

 وؿد صححه صقخـا مصطػى بن افعدوي أمامي، مراًرا ٓ ُأحصقفا.

وؽرمها، من حديث ( 3793، وابن ماجه )(3357أخرجه افسمذي ) حسن: (2)

 ظبد اهلل بن ُبْْس.

 وؿد صححه صقخـا مصطػى بن افعدوي أمامي، مراًرا ٓ ُأحصقفا.
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 .همٙمف ايمٛمٔمٚمة وايمٖمّمؾ وايمثٛماء احلسـ ،وأؾم٘مر اهلل ؽمبحاٞمف وسمٔمالم

زمـ  كفمبد اهلل َمِمْمٖم اأزم /ثد  َح َمة اظمُ َّل شمؿ أؾم٘مر ؾمٝمخٛما ايمٔمَ  

زمارك اهلل همٝمف ودم  ،ّمٙمفٛما اهلل َمـ فمٙمٚمف وٓ َمـ همَمَ رَ ٓ ضَم  ي،ايمٔمدو

 .ذريتف  وأهؾ زمٝمتف

أؽمٟمل أن يرضمؿ أَمل رمحة واؽمٔمة، وأن ُيس٘مٛمٜما ايمٖمردوس  واهللَ

 إفمعم.

وفمعم آيمف وصحبف  ،ك فمعم ٞمبٝمٛما حمٚمدارِ ؿ وزمَ ٙم  ايمٙمٜمؿ وؽَم  ؾ  وَص 

 أمجٔمكم.

   واحلٚمد هلل رب ايمٔماظمكم . 

 وىمتبف زمبٛماٞمف ايمباضمث واظمحٗمؼ: أمحد زمـ حمٚمقد آل رصمب

  (هــ1440/ رَمّمان/27) سبتايمصبٝمحة يقم دم 

  م(.1/6/2019)اظمقاهمؼ  

زمٗمرية طمايمد زمـ ايمقيمٝمد ـ َمرىمز َمٛمُمٟمة أزمق فمٚمر ـ ؽمٜمؾ احلسٝمٛمٝمة ـ 

 ذومٝمة ـ َمٌم.

 01552537620واسمس أب:   01021263228هاسمػ: 

 



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(22( 

 

 احلديث األول

 ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،أيب ضمٖمص فمٚمر زمـ اخلْماب ،فمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم

  يٗمقل: ؽمٚمٔمت رؽمقل اهلل  :ومال

 :ا َٞمَقىَمَ  ئٍ رِ اَمْ  ؾ  ٘مُ  يمِ َِم ٞمَ إِ وَ  ،اِت ٝمَ ايمٛم  زمِ  ُل َِم فمْ  إَ َِم ٞمَ إِ ))

ـْ همَ    .فِ قيمِ ؽُم رَ وَ   اهللِلَم إِ  فُ سمُ رَ ْج ٜمِ همَ  ،فِ يمِ قؽُم رَ وَ   اهللِلَم إِ  فُ سمُ رَ ْج هِ  ْت اٞمَ ىمَ  َٚم

ـْ وَ    َيٛمْ  ةٍ أَ رَ اَمْ  وِ ا أَ ٜمَ بُ ٝمِِم ا يُ ٝمَ ٞمْ ُد يمِ  فُ سمُ رَ ِهْج  ْت اٞمَ ىمَ  ََم
ا  َمَ لَم إِ  فُ سمُ رَ ِٜمْج همَ  ،اٜمَ ُح ٘مِ

 .((فِ ٝمْ يمَ إِ  رَ اصَم هَ 

 د  َح رواه إَماَما اظمُ 
   :كمشمِ

 زَمْرِدَززْمفِ اهلل حمٚمد زمـ إؽمِمفمٝمؾ زمـ إزمراهٝمؿ زمـ اظمٕمغمة زمـ  أزمق فمبد

  .ايمبخاري

 .ٝمسازمقريايمٛمَ  ،يغْم َُم جاج زمـ َمسٙمؿ ايمٗمُ زمـ احَل  َمسٙمؿ وأزمق احلسكم

 .(1)٘متب اظمِمٛمٖمةايمٙمذيـ مها أصح ايم ،ِمدم صحٝمحٝمٜم

 

 

 

                                                 

 (.1917ومسؾم ) ،(1أخرجه افبخاري )متػق ظؾقه:  (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(23( 

 

 احلديث الثاني

 :ومال ،اريض اهلل سمٔمالم فمٛمف أيًّم  ـفمـ فمٚمر

َذاَت َيْقٍم، إِْذ  ،َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمؿَ  ،اهللِ قلِ ؽُم رَ  َد ٛمْ فمِ  ـُ ْح  ٞمَ َِم ٛمَ ٝمْ زمَ  )) 

َٓ ُيَرى  ؿَمَٙمَع فَمَٙمْٝمٛمَا َرصُمٌؾ ؾَمِديُد زَمَٝماِض ايمث َٝماِب، ؾَمِديُد ؽَمَقاِد ايمَُمَٔمِر، 

َٓ َئْمِرهُمُف َِمٛمَا َأضَمٌد   .فَمَٙمْٝمِف َأشَمُر ايمَسَٖمِر، َو

َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ، هَمَٟمؽْمٛمََد ُرىْمَبَتْٝمِف إلَِم  ،ضَمَتك صَمَٙمَس إلَِم ايمٛمَبِل   

ـِ  ،َيا حُمََٚمُد  ُرىْمَبَتْٝمِف، َوَوَضَع ىَمَٖمْٝمِف فَمعَم هَمِخَذْيِف، َووَماَل:  يِن فَم َأطْمػِمْ

ؽْم  ؽْمَّلُم َأْن ))َصعَم اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمَٙمَؿ:  ،هَمَٗماَل َرؽُمقُل اهللِ .َّلمِ اإْلِ اإْلِ

َٓ اهللُ َوَأَن حُمََٚمًدا َرؽُمقُل اهللِ، َوسُمِٗمٝمَؿ ايمَِمَّلَة، َوسُم٠ْمِِتَ 
َٓ إيَِمَف إِ سَمُْمَٜمَد َأْن 

َج ايْمَبْٝمَت إِِن اؽْمَتَْمْٔمَت   ((.إيَِمْٝمِف ؽَمبِٝمًّل  ايمَزىَماَة، َوسَمُِمقَم َرََمَّماَن، َوحَتُ

وُمفُ  َيْسَٟميُمفُ  ،وَماَل: هَمَٔمِجْبٛمَا يَمفُ  .وَماَل: َصَدوْمَت   .َوُيَِمد 

يَِمنِ   ـِ اإْلِ يِن فَم ـَ زمِاهللِ، َوََمَّلئَِ٘متِِف، َوىُمُتبِِف، ))وَماَل:  .وَماَل: هَمَٟمطْمػِمْ َأْن سُم٠ْمَِم

هِ  ـَ زمِايْمَٗمَدِر طَمغْمِ طِمِر، َوسُم٠ْمَِم ْٔ هِ  َوُرؽُمٙمِِف، َوايْمَٝمْقِم ا وَماَل:  ((.َوَذ 

 .َصَدوْمَت 

ضْمَسانِ   ـِ اإْلِ يِن فَم َأْن سَمْٔمُبَد اهللَ ىَمَٟمَٞمَؽ سَمَراُه، هَم١مِْن مَلْ ))وَماَل:  .وَماَل: هَمَٟمطْمػِمْ

ـْ سَمَراُه هَم١مَِٞمُف َيَراكَ   ((.سَمُ٘م



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(24( 

 

ـِ ايمَسافَمةِ   يِن فَم ـَ ))وَماَل:  .وَماَل: هَمَٟمطْمػِمْ  ََما اظمَْْسُئقُل فَمٛمَْٜما زمَِٟمفْمَٙمَؿ َِم

 ((.ايمَسائِؾِ 

ا  ـْ َأََماَرهِتَ يِن فَم  .وَماَل: هَمَٟمطْمػِمْ

َٖماَة ايْمُٔمَراَة ايْمَٔمايَمَة ِرفَماَء ))وَماَل:   َََمُة َرزَمَتَٜما، َوَأْن سَمَرى احْلُ ْٕ َأْن سَمٙمَِد ا

 ((.َيَتَْماَويُمقَن دِم ايْمُبٛمَْٝمانِ  -ايمَُماءِ 

ـِ  ،َيا فُمَٚمرُ ))رِم:  وَماَل: شُمَؿ اْٞمَْمَٙمَؼ هَمَٙمبِْثُت ََمٙمِٝم ا، شُمَؿ وَماَل   َأسَمْدِري ََم

يُؾ ))وَماَل:  .وُمْٙمُت: اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمؿُ  ((ايمَسائُِؾ؟ َأسَماىُمْؿ  ،هَم١مَِٞمُف صِمػْمِ

ُٚمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مؿْ ُئمَ   .(1)رواه َمسٙمؿ .((ٙم 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.8أخرجه مسؾم ) صحقح: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(25( 

 

 احلديث الثالث 

 :ومال، زمـ فمٚمر اهلل فمبد ،فمـ أيب فمبد ايمرمحـ 

زُمٛمَِل ))يٗمقل :  ، فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿصعم اهلل ،رؽمقل اهلل ؽمٚمٔمُت   

ؽْمَّلُم فَمعَم َِخْسٍ  َٓ اهللُ َوَأَن حُمََٚمًدا فَمْبُدُه  :اإْلِ َٓ إيَِمَف إِ ؾَمَٜماَدِة َأْن 

َوَرؽُمقيُمُف، َوإوَِماِم ايمَِمَّلِة، َوإِيَتاِء ايمَزىَماِة، َوضَمج  ايْمَبْٝمِت، َوَصْقِم 

 .(1)((َرََمَّمانَ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.16ومسؾم ) ،(8أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه:( 1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(26( 

 

 احلديث الرابع

 :ريض اهلل فمٛمف ،َمسٔمقد فمبد اهلل زمـ ،أيب فمبد ايمرمحـ فمـ

 ومال:  

: وهق ايمِمادق اظمِمدوق ،صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ اهلل رؽمقل ٛماشمَ َد ضَم 

ِف َأْرزَمِٔمكَم َيْقًَما)) ـِ ُأَم  َأْرزَمِٔمكَم  :َأوْ  -إَِن َأضَمَدىُمْؿ ُُيَْٚمُع طَمْٙمُٗمُف دِم زَمْْم

شُمَؿ َيُ٘مقُن َُمّْمَٕمًة َِمْثَٙمُف، شُمَؿ ُيْبَٔمُث إيَِمْٝمِف ، شُمَؿ َيُ٘مقُن فَمَٙمَٗمًة َِمْثَٙمُف، -يَمْٝمَٙمةً 

َوؾَمِٗملٌّ َأْم  ىَمٙمَِِمٍت، هَمَٝمْ٘مُتُب: ِرْزوَمُف َوَأصَمَٙمُف َوفَمَٚمَٙمفُ اظَمَٙمُؽ هَمُٝم٠ْمَذُن زمَِٟمْرزَمِع 

وَح   .ؽَمِٔمٝمٌد، شُمَؿ َيٛمُْٖمُخ همِٝمِف ايمر 

َٓ ضَم  ،هَم١مَِن َأضَمَدىُمْؿ يَمَٝمْٔمَٚمُؾ زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ اجَلٛمَةِ   َٓ  َتك  َيُ٘مقُن زَمْٝمٛمََٜما َوزَمْٝمٛمَُف إِ

 .ِذَراٌع، هَمَٝمْسبُِؼ فَمَٙمْٝمِف ايم٘مَِتاُب، هَمَٝمْٔمَٚمُؾ زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمٛمَاِر هَمَٝمْدطُمُؾ ايمٛمَارَ 

  َٓ َوإَِن َأضَمَدىُمْؿ يَمَٝمْٔمَٚمُؾ زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمٛمَاِر، ضَمَتك ََما َيُ٘مقُن زَمْٝمٛمََٜما َوزَمْٝمٛمَُف إِ

 .((ْدطُمُٙمَٜماَأْهِؾ اجَلٛمَِة هَمٝمَ  زمَِٔمَٚمؾِ هَمَٝمْسبُِؼ فَمَٙمْٝمِف ايم٘مَِتاُب، هَمَٝمْٔمَٚمُؾ ِذَراٌع، 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ 

 

 

                                                 

 (.2643ومسؾم )، (7454أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(27( 

 

 احلديث اخلامض

 :ريض اهلل فمٛمٜما ومايمت ،هلل فمائُمةا دم فمبأُ  ،م اظم٠مَمٛمكمفمـ أُ 

ا ٞمَ رِ َمْ  أَ دِم  َث َد ضْم ـ أَ َمَ )): قل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿومال رؽم 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ .((دٌّ رَ  قَ ٜمُ همَ  ،فُ ٛمْ َمِ  َس ٝمْ ا يمَ َمَ  اَذ هَ 

 .(2)((دٌّ رَ  قَ ٜمُ همَ  ،اٞمَ رُ َمْ أَ  فِ ٝمْ ٙمَ فمَ  َس ٝمْ  يمَ ًّل ٚمَ فمَ  َؾ ٚمِ فمَ  ـْ َمَ )) :ودم رواية ظمسٙمؿ 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1718ومسؾم ) ،(2697أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)

  .(1718أخرجه مسؾم ) صحقح: (2)

َف َباُب إَِذا اْجَتَفَد افَعاِمُل َأِو الَاـُِم، َؾَلْخَطَل ِخاَل  :همٗمال اٗمً ٙمَ ٔمَ ايمبخاري َمُ  رهىمَ وذَ 

ُشولِ   .ِمْن َؽْرِ ِظْؾٍم، َؾُحْؽُؿُه َمْرُدودٌ  ،افر 

 ((.َرد   َؾُفوَ  ،َمْن َظِؿَل َظَؿاًل َفْقَس َظَؾْقِه َأْمُرَكا))فَِؼْوِل افـ بِي  َصذ  اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾ َم:  



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(28( 

 

 احلديث الصادط

 :ريض اهلل فمٛمٜمِم ومال ،ُمغمايمٛمٔمِمن زمـ زمَ  ،فمـ أيب فمبد اهلل

 وؽمٙمؿ يٗمقل : رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف  ؽمٚمٔمُت  

ٌ زمَ  َل َّل احَل  نَ إِ )) ٌ زمَ  امَ رَ احَل  نَ إِ وَ  ،كم   َٓ  ،اٌت ٜمَ بِ تَ ُْم َمُ  قرٌ َمُ  أُ َِم ٜمُ ٛمَ ٝمْ زمَ وَ  ،كم 

 فِ يٛمِ دِ يمِ  أَ ػْمَ تَ اؽْم  دِ ٗمَ همَ  اِت ٜمَ بُ ك ايمُم  ٗمَ اسمَ  ـِ ٚمَ همَ  ،اسِ ايمٛمَ  ـَ َمِ  غمٌ ثِ ىمَ  ـَ ٜمُ ٚمُ ٙمَ ٔمْ يَ 

 .امِ رَ احَل  دِم  عَ ومَ وَ  اِت ٜمَ بُ  ايمُم  دِم  عَ ومَ وَ  ـْ َمَ وَ  ،فِ ِض رْ فمِ وَ 

 . ٝمفِ همِ  عَ سمَ رْ يَ  نْ أَ  ُؽ قؾِم يُ  ،كٚمَ احلِ  َل قْ ك ضَم فمَ رْ ل يَ افمِ ايمرَ ىمَ  

 .فُ َمُ ارِ حَمَ  ك اهللِمِحَ  نَ إِ  وَ َٓ أَ  ،كمِحً  ٍؽ ٙمِ َمَ  ؾ  ٘مُ يمِ  نَ إِ  وَ َٓ أَ 

ا ذَ إِ وَ  ،فُ ٙم  ىمُ  ُد َس اجَل  َح ٙمَ َص  ْت َح ٙمَ ا َص ذَ إِ  ،ةً ٕمَ ّْم َمُ  دِ َس  اجَل دِم  نَ إِ  وَ َٓ أَ  

 . ((ُب ٙمْ ايمٗمَ  لَ هِ وَ  َٓ أَ  ،فُ ٙم  ىمُ  ُد َس جَل ا َد َس همَ  ْت َد َس همَ 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ

 

 

 

 

                                                 

 .(1599ومسؾم ) ،(52أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(29( 

 

 احلديث الصابع

أن ايمٛمبل  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،ٝمؿ زمـ أوس ايمداريمَت  ،ةٝمَ ومَ فمـ أيب رُ 

ـُ ايمد  )) :صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ومال  .((ةُ ٝمَح ِِم ايمٛمَ  ي

َ اٛمَ ٙمْ ومُ  
َ وَ  ،فِ قيمِ ؽُم رَ يمِ وَ  ،فِ ازمِ تَ ٘مِ يمِ وَ  ،هللِِ)) :اَل ؟ ومَ ـْ : ظمِ  كمَ ٚمِ ٙمِ ْس اظمُ  ةِ ٚمَ ئِ ِٕ

 .(1)رواه َمسٙمؿ .((ؿْ ٜمِ تِ اَمَ فمَ وَ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.55أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(31( 

 

 احلديث الثامن

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل سمٔمالم  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمٜمِم ،فمـ ازمـ فمٚمر

  :فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومال

ا ًد ٚمَ حُمَ  نَ أَ وَ  ، اهللَُٓ إِ  فَ يمَ  إِ َٓ  نْ وا أَ ُد ٜمَ ُْم ك يَ تَ ضَم  اَس ايمٛمَ  َؾ اسمِ ومَ أُ  نْ أَ  ُت رْ َمِ أُ ))

 .اةَ ىمَ قا ايمزَ سمُ ٠مْ يُ وَ  ،ةَ َّل قا ايمَِم ٝمٚمُ ٗمِ يُ وَ  ،اهللِ  قُل ؽُم رَ 

 ،مِ َّل ؽْم اإلِ  ؼ  َح  زمِ َٓ إِ  ،ؿْ اهلَُ قَ َمْ أَ وَ  ؿْ هُ اءَ َمَ ل دِ ٛم  قا َمِ ٚمُ َِم فمَ  ،َؽ يمِ قا ذَ ٙمُ ٔمَ ا همَ ذَ ١مِ همَ  

 .((الَم ٔمَ سمَ  اهللِ عَم فمَ  ؿْ اهُبُ َس ضمِ وَ 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.22ومسؾم )، (25أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(31( 

 

 احلديث التاشع

 : ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ومال ،فمبد ايمرمحـ زمـ صخر ،فمـ أيب هريرة

 :رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ يٗمقل ؽمٚمٔمُت 

َ  اَمَ ))   :ؿْ تُ ٔمْ ْمَ تَ ا اؽْم َمَ  فُ ٛمْ قا َمِ سمُ ٟمَ همَ  فِ زمِ  ؿْ ٘مُ سمُ رْ َمَ ا أَ َمَ وَ  ،قهُ بُ ٛمِ تَ اصْم همَ  فُ ٛمْ فمَ  ؿْ ٘مُ تُ ٝمْ ََ

ـَ ايمذِ  َؽ ٙمَ هْ  أَ َِم ٞمَ ١مِ همَ   عَم فمَ  ؿْ ٜمُ همُ َّل تِ اطْم وَ  ؿْ ٜمِ ٙمِ ائِ َس َمَ  ةُ رَ ثْ ىمَ  ؿْ ٘مُ ٙمِ بْ ومَ  ـْ َمِ  ي

  .((ؿْ ٜمِ ائِ ٝمَ بِ ٞمْ أَ 

 .(1)سٙمؿرواه ايمبخاري وَم

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (. 1337ومسؾم ) ،(7288أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(32( 

 

 العاظراحلديث 

قل اهلل صعم اهلل ومال رؽم : ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ومال ،فمـ أيب هريرة

 : فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 َمِ ٠مْ اظمُ  رَ َمَ أَ  اهللَ نَ إِ وَ  ،ابً ٝم   ؿمَ َٓ إِ  ُؾ بَ ٗمْ  يَ َٓ  ،ٌب ٝم   ؿمَ الَم ٔمَ سمَ  اهللَ نَ إِ ))
 فِ زمِ  رَ َمَ  أَ َِم زمِ  كمَ ٛمِ

ا، }هَمَٗماَل:   ،كمَ ٙمِ ؽَم رْ اظمُ  ـَ ايمَْمٝم َباِت َوافْمَٚمُٙمقا َصاحِلً ؽُمُؾ ىُمُٙمقا َِم ا ايمر  َ َيا َأهي 

ـَ آََمٛمُقا }[ َووَماَل: 51]اظم٠مَمٛمقن:  {إيِن  زمَِِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن فَمٙمِٝمؿٌ  ا ايَمِذي َ َيا َأهي 

ـْ ؿَمٝم َباِت ََما َرَزوْمٛمَاىُمؿْ ىمُ   ((.[172]ايمبٗمرة:  {ُٙمقا َِم

ا : يَ ءِ َِم ايمَس  لَم إِ  فِ يْ َد يَ  د  ٚمُ يَ  ،ػَمَ نمْ أَ  َث ٔمَ ؾْم أَ  ،رَ ٖمَ ايمَس  ٝمَؾ ْمِ يُ  َؾ صُم ايمرَ  رَ ىمَ ذَ  ؿَ شمُ  

  !!ب  ا رَ يَ  ،ب  رَ 

  ؟!فُ يمَ  اُب َج تَ ْس ك يُ ٞمَ ٟمَ همَ  ،امِ رَ احَل ي زمِ ذ  نمُ وَ  ،امٌ رَ ضَم  فُ ُس بَ ٙمْ َمَ وَ  ،امٌ رَ ضَم  فُ ٚمُ ٔمَ ْمْ َمَ وَ 

 .(1)رواه َمسٙمؿ

                                                 

   صاهد ذم افصحقحغ:وفه  ذم شـده ـالم، ومعـاه صحقح، (1)

ـُ ؾؼال:  (1115أخرجه مسؾم ) ب حمؿد بن افعالء، حدثـا أبو يْ رَ وحدثـي أبو 

ي بن ثابت، ظن أيب حازم، ظن أيب دِ ل بن مرزوق، حدثـي ظَ قْ َض أشامة، حدثـا ؾُ 

 ، مرؾوًظا.هريرة

 )َمت٘مٙمؿ همٝمف(: ؾ زمـ َمرزوق إنمرٝمْ َّم همُ  ومٙمت )أمحد آل رصمب(: همٝمف



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(33( 

 

                                                                                                                                            

أمحد ذم رواية: ٓ ؾؼد وثؼه: افثوري، وابن ُظققـة، وابن َمِعغ ذم ؿول، وؿال  -

 دي: أرجو أكه ٓ بلس به.وؿال ابن ظَ أظؾم إٓ خًرا. 

ػه افـ َسائي، وظثامن بن شعقد، وابن َمعغ ذم افؼول أَخر. وؿال  - بقـام: َضع 

قب ظذ مسؾم إخراجه : فقس هو من رشط افصحقح، و ؿد ظِ الاـم

 . لديثه

  . خيطئ: (افثؼات) بان ذمؿال ابن حِ و

روى ظـه  ،روي ظن ظطقة وذويهيَ  ،من أهل افؽوؾةهو  : جروحغ(دا) ؿال ذمو

روي ظن ظطقة ويَ  ،ظذ افثؼات ئـان ممن خيط ،امـؽر الديث جد   ،افعراؿقون

وافذي ظـدي أن ـل  .به أمرهؾاصتَ  :وظن افثؼات إصقاء ادستؼقؿة ،ادوضوظات

وؾقام واؾق  .ل مـفاقْ َض أ ؾُ زويُ  ،ؾزق ذفك ـؾه بعطقةى ظن ظطقة من ادـاـر يُ وَ ما رَ 

وؾقام اكػرد ظذ افثؼات ما مل  .ا بهيؽون حمتج   -افثؼات من افروايات ظن إثبات

ب ما ذـركاه من هذا اجلـس َس ظذ َح  ،ب ظـفا ذم آحتجاج هباتـؽ  يُ  -ع ظؾقهتابَ يُ 

 (.رشائط إخبار)ذم ـتاب 

 ث ظن ؽر ظطقة.د  وؿال أمحد: ٓ يؽاد ُيَ 

تج به  ؽتب حديثه، ؿقل فه: ُي حاتم: صافح الديث صدوق، هيم ـثًرا، يُ ؿال أبو 

 .ؿال: ٓ

وافعؾم ظـد اهلل  -وبعد هذا افعرض افْسيع، يبدو يل ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

 ل به. فؽن ادعـى ثابت صحقح.قْ َض د ؾُ ر  ػَ تَ فِ  :افسـد ضعقف أن -تعاػ



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(34( 

 

  احلديث احلادي ععر

ط رؽمقل اهلل صعم بْ ؽِم  ،احلسـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿمايمب ،فمـ أيب حمٚمد

َمـ  ٓمُت ٖمِ ريض اهلل فمٛمٜمِم ومال : ضَم  ،ورحياٞمتف ،اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

  :رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

َٓ  َمَ لَم إِ َيِريُبَؽ ا َمَ  عْ دَ ))   .((َيِريُبَؽ  ا 

 : ضمديث ضمسـ صحٝمحوومال ايمؼمَمذي ،ئلاَس رواه ايمؼمَمذي وايمٛمَ  

(1). 

                                                                                                                                            

من حديث أيب  -(1114(، ومسؾم )1411ؾؼد أخرج افشقخان: افبخاري )

ؼبل اهلل إٓ ن ـسب ضقب، وٓ يَ مِ  ،مترة لِ دْ عَ بِ ق د  َص ن تَ مَ ))هريرة مرؾوًظا:  

 الديث. ((...افطقب

 ا،صقخـا افعدوي أمامي مراًرا ٓ ُأحصقف شؿعُت  وؿد ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

 .ــا من ؿبُل كصحح هذا اخلز، حتى تبغ فـا ؾقه ظؾة :يؼول

 ل.قْ َض د ؾُ ر  ػَ تَ  :ؾؼال  ما افعؾة :-أكا أشؿعو -ل افشقخ أماميئِ ؾُس  

وأمحد ذم ادسـد ، (5711ائي )َس وافـ  ، (2518أخرجه افسمذي ) حسن:( 1)

( 2348ؿة ذم صحقحه )يْ زَ ( وابن ُخ 722صحقحه  )ذم بان ( وابن حِ 1/211)

( وافطقافيس ذم مسـده 7146( والاـم ذم مستدرـه )2574ــه )وافدارمي ذم ُش 

 .رهموؽ، (274)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(35( 

 

 احلديث الثاني ععر

ومال رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف  : يب هريرة ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ومالفمـ أ

  :وآيمف وؽمٙمؿ

َٓ َمَ  فُ ىمُ رْ سمَ  ءِ رْ اظمَ  مِ َّل ؽْم إِ  ـِ ْس ضُم  ـْ َمِ ))  .((ٝمفِ ٛمِ ٔمْ  يَ ا 

 .(1)ه٘مذا ،رواه ايمؼمَمذي ونمغمه ،يث ضمسـضمد 

                                                                                                                                            

ظن أيب الوراء افسعدي ؿال: ؿؾت  ،بن أيب مريم ديْ رَ بُ ظن  ،ةبَ عْ من ضرق ظن ُص  

من  ظُت ػِ من رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم  ؿال: َح  ظَت ػِ فؾحسن بن ظع: ما َح 

 . رهـَ ؾذَ  ...رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

 ،ثؼة :الاؾظ ذم افتؼريب وؿال. عجْ بان وافعِ ائي وابن حِ َس ؼه افـ  ث  وَ  :وأزمق احلقراء

 واهلل أظؾم. .خاصة مع افتػرد ،نْس أن حديثه ٓ يرتؼي ظن درجة الُ  ىفؽــي أر

ا َد  ، صقخـا مصطػى بن افعدوي حػظه اهلل ؿؾت )أمحد آل رجب(: وؿد شلفُت 

   ظؾقه الديث: ما ؿوفؽم ذم الديث ظرضُت 

 ن ظذ أؿل تؼدير.س  أو ُيَ  ،حُيصح   :ؾؼال

 .(229بان )وابن حِ ، (2317أخرجه افسمذي ) اإلرشال:آؾته  ،فضعق( 1)

 ا.وؽرمه 

 به. ،امرؾوظً  ،ظن أيب هريرة ،ظن أيب شؾؿة ،ريهْ ظن افز   ،ةر  من ضريق ؿُ  

( ظن مافك، 297، وابن وهب ذم جامعه )(3) ((ادوضل))ذم  مافكوأخرجه  

 ويوكس بن يزيد.



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(36( 

 

 

                                                                                                                                            

( ظن 2/541اد ذم افزهد )ـ  ، وهَ (21617بن راصد ذم جامعه ) رؿَ عْ مَ وأخرجه  

 ب بن خافد.قْ عَ ُص 

 (، ظن زياد بن شعد.113وأخرجه ابن أيب ظاصم  ذم افزهد )

 نظ ،ظن افزهري .وؽرهم مخستفم )مافك، ويوكس، وَمْعَؿر، وُصَعْقب، وزياد(،

ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم  ،بن حسغ بن ظع بن أيب ضافبظع 

 .()مرشاًل 

 ـام هو معؾوم بداهة. ،من ؿسم افضعقف وادرشل 

ة بن ر  من وصؾه هو ؿُ  . وأنهم إثبات افثؼات ن رووه مرشاًل مَ  ظفر أنوهبذا يَ 

ورواية مجاظة  ،وهو ضعقف ظذ افراجح، ؾتؽون روايته مـؽرة ،ظبد افرمحن

 افثؼات حمػوطة.

 وومد َأفَمؾ احلديث زماإلرؽمال مجافمة َمـ ايمٛمٗماد:

غ، وافبخاري، وافسمذي، وافدارؿطـي، عِ ى بن مَ ــلمحد بن حـبل، ويق 

 ع.قْ ؼَ وافعُ 

 ((ظؾل افدارؿطـي))، و(2328) ظؼب حديث رؿم ((،ـن افسمذيُش ))اكظر 

، (9/ 2ع)قْ ؼَ فؾعُ  ((افضعػاء افؽبرو))، (259و 13/147( )3/111)

 .(287/ 1إركموط ) /ت ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ و))

ي ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم من وجوه وِ وؿد رُ  قم:ومال احلاهمظ ازمـ رصمب احلٛمب

 .(288/ 1) ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ )) وـؾفا ضعقػة. ،رَخ أُ 



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(37( 

 

 احلديث الثالث ععر

طمادم رؽمقل اهلل  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،أٞمس زمـ َمايمؽ ،فمـ أيب محزة

  :فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ومال ،صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

َ  َب ك حُيِ تَ ضَم  ؿْ ىمُ ُد ضَم أَ  ـُ َمِ ٠مْ  يُ َٓ ))   ب  حُيِ  اَمَ  ٝمفِ طِم ِٕ
 . ((فِ ِس ٖمْ ٛمَ يمِ

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(45ومسؾم )، (13أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)

  ب  ا ُيِ مَ  هِ ارِ جِلَ )) :أو ؿال :وفػظ مسؾم 
 .((هِ ِس ػْ ـَ فِ



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(38( 

 

 احلديث الرابع ععر

: ومال رؽمقل اهلل صعم اهلل اهلل سمٔمالم فمٛمف ومال ريض ،فمـ ازمـ َمسٔمقد 

  :فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 ُس ٖمْ ايمٛمَ وَ  ،ايِن ايمزَ  ُب ٝم  : ايمثَ ٍث َّل ى شمَ َد ضْم ١مِ  زمِ َٓ إِ  ؿٍ ٙمِ ْس َمُ  ئٍ رِ اَمْ  مُ دَ  ؾ   حَيِ َٓ ))

 ((.ةِ فمَ َِم ٙمَج يمِ  ُق رِ اٖمَ اظمُ  فِ يٛمِ دِ يمِ  كُ ارِ ايمتَ وَ  ،سِ ٖمْ ايمٛمَ زمِ 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1676ومسؾم )، (6878أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(39( 

 

 احلديث اخلامض ععر 

 صعم اهلل فمٙمٝمف أن رؽمقل اهلل ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،فمـ أيب هريرة 

 : وآيمف وؽمٙمؿ ومال

ـ َمَ وَ  .ْت ٚمُ ِْم ٝمَ يمِ  وْ ا أَ غْمً طَم  ْؾ ٗمُ ٝمَ ٙمْ همَ  ،رِ أطِم  مِ قْ ايمٝمَ وَ  اهللِزمِ  ـُ َمِ ٠مْ يُ  انَ ىمَ  ـْ َمَ ))

 اهللِزمِ  ـُ َمِ ٠مْ يُ  انَ ىمَ  ـْ َمَ وَ  .هُ ارَ صَم  مْ رِ ٘مْ ٝمُ ٙمْ همَ  ،رِ أطِم  مِ قْ ايمٝمَ وَ  اهللِزمِ  ـُ َمِ ٠مْ يُ  انَ ىمَ 

 . ((فُ ٖمَ ٝمْ َض  مْ رِ ٘مْ ٝمُ ٙمْ همَ  ،رِ أطِم  مِ قْ ايمٝمَ وَ 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ؾػظ دسؾم.فوا، (47ومسؾم )، (6119أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(41( 

 

 احلديث الصادط ععر

ل يمٙمٛمبل صعم اهلل  وماأن رصمًّل  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،فمـ أيب هريرة

 :ومال ،اَمرارً  دَ دَ همرَ  ((ْب َّم ٕمْ  سمَ َٓ )) :ومال .: أوصٛملفمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 .(1)رواه ايمبخاري. ((ْب َّم ٕمْ  سمَ َٓ ))

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.6116أخرجه افبخاري ) صحقح: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(41( 

 

 احلديث الصابع ععر

 ؾمداد زمـ أوس، فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ عَم ٔمْ فمـ أيب يَ 

 همَ  ،ءٍ َرْ  ؾ   ىمُ عَم فمَ  انَ َس ضْم اإلِ  َب تَ ىمَ  اهللَ نَ إِ )) ومال:
قا ٛمُ ِس ضْم ٟمَ همَ  ؿْ تُ ٙمْ تَ ا ومَ ذَ ١مِ

 ْح غُمِ يمْ وَ  ،فُ سمَ رَ ٖمْ ؾَم  ؿْ ىمُ ُد ضَم أَ  ّد حِ ٝمُ يمْ وَ  ،ةَ َح زمْ قا ايمذ  ٛمُ ِس ضْم ٟمَ همَ  ؿْ تُ ْح زمَ ا ذَ ذَ إِ وَ  .ةَ ٙمَ تْ ايمٗمِ 

 .(1)رواه َمسٙمؿ .((فُ تَ ٝمَح زمِ ذَ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . ((َح بْ وا افذ  ـُ ِس ْح لَ ؾَ )) :وفػظه، (1955أخرجه مسؾم ) صحقح: (1)
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(42( 

 

 احلديث الثامن ععر

ريض  ،وأيب فمبد ايمرمحـ َمٔماذ زمـ صمبؾ ،صُمٛمُْدب زمـ صُمٛمَاَدة رّ فمـ أيب ذَ 

 : اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ومالهلل صعم فمـ رؽمقل ا ،اهلل سمٔمالم فمٛمٜمِم

ْ  ةَ ٛمَ َس احَل  ةَ ئَ ٝم  ايمَس  عِ بِ سمْ أَ وَ  ،َت ٛمْ  ىمُ َِم ثُ ٝمْ ضَم  اهللَ ِؼ اسمَ ))  طَم وَ  ،اٜمَ ُح مَت
 اَس ايمٛمَ  ِؼ ايمِ

 .((ـٍ َس ضَم  ٍؼ ٙمُ ُخ زمِ 

: ضمسـ خَس ودم زمٔمض ايمٛم   .يث ضمسـ: ضمدرواه ايمؼمَمذي وومال

 .(1)صحٝمح

                                                 

  :ؽل ؾؼرة من ؾؼراته صواهدوف ،إشـاده ضعقف( 1)

وافدارمي ذم  ،(158و 5/153) ((ادسـد))وأمحد ذم  ،(1987أخرجه افسمذي )

 .وؽرهم (.178والاـم ذم مستدرـه ) ،(2833ــه )ُش 

 ،امرؾوظً  ،ظن أيب ذر ،بقبظن مقؿون بن أيب َص  ،ن ضرق ظن حبقب بن أيب ثابتم 

 به. 

 .سؿع من أيب ذرومل يَ   ،م ؾقهتؽؾ  بقب مُ َص  أيبومقؿون بن 

( من ضرق 21/144) ((افؽبر))وافطزاين ذم  ،(1987وؿد أخرجه افسمذي )

  .به ،امرؾوظً  ،ظن معاذ بن جبل ،بقبَص أيب ظن مقؿون بن 

 . وافصحقح حديث أيب ذر :النقْ ؿال حمؿود بن ؽَ  ،وهو وهم

 .ظؼب الديث ((ـن افسمذيُش )) اكظر



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(43( 

 

 احلديث التاشع ععر

: يض اهلل سمٔمالم فمٛمٜمِم ومالر ،فمبد اهلل زمـ فمباس ،فمـ أيب ايمٔمباس 

 :همٗمال ،اَمً طمٙمػ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ يق ىمٛمُت 

 ىمَ  َؽ ٚمُ ٙم  فمَ  أُ ين  إِ  ،مُ َّل ا نمُ يَ )) 
 هُ ْد َتِ  اهللَ ظِ ٖمَ اضْم  ،َؽ ٓمْ ٖمَ حَيْ  اهللَ ظِ ٖمَ : اضْم ٍت َِم ٙمِ

 .اهللِزمِ  ـْ ٔمِ تَ اؽْم همَ  َت ٛمْ ٔمَ تَ ا اؽْم ذَ إِ وَ  ،اهللَ لِ ٟمَ اؽْم همَ  َت يمْ ٟمَ ا ؽَم ذَ إِ  ،َؽ اهَ ُتَ 

                                                                                                                                            

( ؿال وـقع: وؿال شػقان مرة: 5/153) ((مسـد أمحد))وـذا ؿال وـقع ـام ذم  

 .وهو افسامع إول (يب ذرظن أ)ذم ـتايب:  ؾوجدُت  .ظن معاذ

 .سؿع من معاذ ـذفكومقؿون مل يَ  

 ار فه ضرؿً ـَ ؾذَ  (6/72الديث ذم ظؾؾه ) -رمحه اهلل -ل افدارؿطـيظَ وؿد أَ  

ة، بَ قْ تَ م بن ظُ ؽَ رواه أبو مريم ظبد افغػار، ظن الَ  :ؾؼال ،ح اإلرشالج  ورَ   ،مرشؾة

، ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه م مرشاًل ؽَ وؽره يرويه ظن الَ  .ظن مقؿون، ظن معاذ

 ادرشل أصبه بافصواب. وـلن .وشؾم

وهو مل يسؿع  ،مقؿون مدار الديث ظذ ،ؾعذ أي حال :(آل رصمب )أمحدومٙمت 

 من أيب ذر وٓ من معاذ.

ومعـاه  ،شـاده ضعقفإ ومال ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك ايمٔمدوي ظَمَا فَمَرْضُت فمٙمٝمف احلديث:

 صحقح.

 ،ٓبن تقؿقة (افػرؿان)صقخـا ـتاب واكظر حتؼقق  ومٙمت)أمحد آل رصمب(:

 مؽتبة ؾقاض. /ط (132ص)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(44( 

 

ْ  ،ءٍ ًَمْ زمِ  قكَ ٔمُ ٖمَ ٛمْ يَ  نْ  أَ عَم فمَ  ْت ٔمَ ٚمَ تَ اصْم  قِ يمَ  ةَ َمَ إُ  نَ أَ  ؿْ ٙمَ افمْ وَ    َٓ إِ  قكَ ٔمُ ٖمَ ٛمْ يَ  مَل

  .َؽ يمَ  اهللُ فُ بَ تَ ىمَ  ْد ومَ  ءٍ ًَمْ زمِ 

ْ  ،ءٍ ًَمْ زمِ  وكَ ُّض  يَ  نْ  أَ عَم قا فمَ ٔمُ ٚمَ تَ اصْم  نِ إِ وَ   فُ بَ تَ ىمَ  ْد ومَ  ءٍ ًَمْ زمِ  َٓ إِ  وكَ ُّض  يَ  مَل

  .َؽ ٝمْ ٙمَ فمَ  اهللُ

 .((ِػ ُح ايمِم   ِت ٖمَ صَم وَ  ،مُ َّل ومْ إَ  ِت ٔمَ همِ رُ 

  .(1)ضمديث ضمسـ صحٝمح :رواه ايمؼمَمذي وومال 

                                                 

  ن بؿجؿوع ضرؿه:َس َح ( 1)

 ((ردَ افؼَ ))اهلل بن وهب ذم  ظبدو .بن ادباركا( من ضريق 2516أخرجه افسمذي )

ظن  ،جاجقعة، ظن ؿقس بن الَ بن شعد، وابن لَ  أخزكا فقث :ؿال( ـالمها 28)

 .به ،امرؾوظً  ،ظن ابن ظباس ،شـَ َح 

 .شعدبن ع من افؾقث تابَ إٓ أكه مُ  ،ظذ افراجح وصفر ضعقف 

  .ؾفا بعض أهل افعؾمبِ ورواية ابن وهب وابن ادبارك ظـه ؿَ 

  .(صدوق)وؿقس 

، ظن كاؾع بن يزيد، قعةلَ  من ضريق ابن ( 1/313) ((ادسـد))وأخرجه أمحد ذم 

 به.  ،ارؾوظً م ...ا حدثه، أن ابن ظباسًش ـَ جاج حدثه، أن َح أن ؿقس بن الَ 

م، حدثـي قْ ؾَ ( من ضريق ظبد افواحد بن ُش 3445وأخرجه ابن اجلعد ذم مسـده )

  .به ،امرؾوظً  ...ظطاء، ظن ابن ظباس

  .وظبد افواحد ضعقف



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(45( 

 

 : نمغم ايمؼمَمذي ودم روايةِ  

 .ةِ َد  ايمُم  دِم  َؽ همْ رِ ٔمْ يَ  اءِ طَم  ايمرَ دِم   اهللِ لَم إِ  ْف رَ ٔمَ سمَ  ،َؽ اَمَ َمَ أَ  هُ ْد َتِ  اهللَ ظِ ٖمَ اضْم ))

ْ  كَ ٟمَ ْمَ طْم ا أَ َمَ  نَ أَ  ؿْ ٙمَ افمْ وَ     ـْ ٘مُ يَ  مَل
ْ  َؽ ازمَ َص ا أَ َمَ وَ  ،َؽ بَ ٝمِِم ٝمُ يمِ  ـْ ٘مُ يَ  مَل

 .َؽ ئَ ْمِ ْخ ٝمُ يمِ 

 ْنِ ايمٔمُ  عَ َمَ  نَ أَ وَ  ،ِب رْ ايم٘مَ  عَ َمَ  َج َر ايمٖمَ  نَ أَ وَ  ،ػْمِ ايمَِم  عَ َمَ  ٌْمَ ايمٛمَ  نَ أَ  ؿْ ٙمَ افمْ وَ  

)((اْنً يُ 
1). 

                                                                                                                                            

  .واهلل أظؾم .ن بؿجؿوظفاس  ُيَ  ُت رْ ـَ ما ذَ  وظذ ،وفؾحديث ضرق أخرى

  ضعقف هبذا افؾػظ:( 1)

ـَ  ،ثـا ظبد اهلل بن يزيد :الؾؼ (1/318أخرجه أمحد ذم مسـده ) س بن ؿَ فْ حدثـا 

، ضريؼي وأكا ؿد رأيته ذمبو ظبد افرمحن: ؿال أ - اْفُػَراؾَِصةبن جاج السن، ظن الَ 

عه إػ ابن ظباس، أو أشـده إػ ابن ظباس، ؿال: وحدثـا ؾَ رَ  .وأكا صبي م ظع  ؾ  ؾَس 

ن ظباس، وحدثـي ظبد مهام بن يقى أبو ظبد اهلل، صاحب افبكي، أشـده إػ اب

ش افصـعاين، ـَ جاج، ظن َح وكاؾع بن يزيد، ادكيان، ظن ؿقس بن الَ  قعةاهلل بن لَ 

ر ـَ ؾذَ  ...أكه ؿال -وٓ أحػظ حديث بعضفم من  بعض  -ظن ابن ظباس 

 .الديث

  :همٜمذا احلديث همٝمف شمّلث فمٙمؾ

 . ك ابن ظباسرِ دْ صة مل يُ اؾِ رَ جاج بن افػُ الَ  -إولم

 . ك ابن ظباسرِ دْ مل يُ   ىمهام بن يق -ايمثاٞمٝمة



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(46( 

 

 عروناحلديث العِ

ريض اهلل فمٛمف  ،ٕٞمِماري ايمبدريفمٗمبة زمـ فمٚمرو ا ،فمـ أيب َمسٔمقد

 : اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿقل اهلل صعم ومال رؽم : ومال

َ  نَ إِ )) ْ ذَ : إِ ولَم إُ  ةِ قَ بُ ايمٛم   مِ َّل ىمَ  ـْ َمِ  اُس ايمٛمَ  كَ رَ دْ ا أَ ِم ا َمَ  عْ ٛمَ اْص ل همَ حِ تَ ْس سمَ  ا مَل

 .(1)رواه ايمبخاري .((َت ئْ ؾِم 

                                                                                                                                            

وٓ أحػظ حديث )حقث ؿال:   ،ظ الديثامل يتؼن أفػ اهلل بن يزيد ظبد -ايمثايمثة

 (.بعضفم من  بعض

ـام  ( وظبد اهلل بن ادبارك26) ((ردَ افؼَ ))وخافػه ظبد اهلل بن وهب ـام ذم ـتابه  

فػاظ أوؿد ضبطوا  ،ةقع( ومها بال صك أوثق مـه ذم ابن لَ 2516ظـد افسمذي )

 .الديث

 .واهلل أظؾم .يبدو يل ما ظذ ،ؾقؽون افوهم ذم هذا الديث من ابن زيد 

 َخ  افر  ذِم   اهللَِػ إِ  ْف ر  عَ )تَ  :ؿوفه :أظـي -وؿد جاءت هذه افزيادة 
ِ
 ذِم  َك ؾْ رِ عْ يَ  ،اء

 .بل صديدة افضعف ،من ضرق أخرى ضعقػة  -(...ةِ د  افش  

وهذا ادتن : (3/178) ((ايمّمٔمٖماء ايم٘مبغم))دم  -رمحف اهلل -قمٝمْ ٗمَ ومال أزمق صمٔمٖمر ايمٔمُ 

 .بلشاكقد فقـة -ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،روى ظن ابن ظباس وؽرهيُ 

 (.6121، 3484) أخرجه افبخاري صحقح: (1)

 ،رؿِ تَ عْ جه افبخاري من رواية مـصور بن ادُ ر  هذا الديث َخ  ومال احلاهمظ ازمـ رصمب:

 .اش، ظن أيب مسعود، ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾمرَ ي بن ِخ عِ بْ ظن رِ 



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(47( 

 

 عروناحلديث احلادي والعِ

ريض اهلل  ،زمـ فمبد اهللؽمٖمٝمان  -رة ٚمْ أيب فمَ  :وومٝمؾ –فمـ أيب فمٚمرو 

ًٓ  ،ؽمقل اهلليا ر :ومٙمت :فمٛمف ومال  ٓ أؽمال فمٛمف ومؾ رم دم اإلؽمّلم ومق

  :ومال .ا نمغمكأضمًد 

 .(1)رواه َمسٙمؿ ((ؿْ ٗمِ تَ اؽْم  ؿَ شمُ  ،اهللِزمِ  ُت ٛمْ آَمَ  :ْؾ ومُ ))

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

عي، ظن حذيػة، ظن بْ ظن رِ )ٕكه ؿد رواه ؿوم، ؾؼافوا:  :جهر   مل خُيَ وأطن مسؾاًم  

  .ؾف ذم إشـادهؾاختُ  (افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم

، مـفم (ظن أيب مسعود)ن ؿال: ؿوا بلن افؼول ؿول مَ ؽَ فؽن أـثر الػاظ َح 

 .وؽرهم ...ة افرازي، وافدارؿطـيظَ رْ زُ افبخاري، وأبو 

 .(496/ 1إركموط )ت/ ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ )) اكظر 

 (.38أخرجه مسؾم ) صحقح: (1)



   األربعون النووية )تحقيق: أحمد آل رجب( 

(48( 

 

 عروناحلديث الثاني والعِ 

أن  ،ريض اهلل فمٛمٜمِم ،صمازمر زمـ فمبد اهلل إٞمِماري ،فمـ أيب فمبد اهلل

إذا  : أرأيَت همٗمال ، صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ ؽمٟمل رؽمقل اهللرصمًّل 

 ُت َمْ رَ وضَم  ،احلّلل وأضمٙمٙمُت  ،رَمّمان ُت ٚمْ وُص  ،اظم٘متقزمات صٙمٝمُت 

  .((ؿْ ٔمَ ٞمَ )) :؟ ومالاجلٛمة دطمُؾ أَ  ،ازد فمعم ذيمؽ ؾمٝمئً ومل أَ  ،احلرام

  .(1)رواه َمسٙمؿ

 .ف: اصمتٛمبتُ (احلرام ُت َمْ رَ ضَم )وَمٔمٛمك  

  .ٙمفا ضمِ ًد ٗمف َمٔمت: همٔمٙمتُ (احلّلل أضمٙمٙمُت )وَمٔمٛمك  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.15أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)
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(49( 

 

 عرونالث والعِاحلديث الث

ومال  : إؾمٔمري ريض اهلل فمٛمف ومالاحلارِث زمـ فماصؿ  ،فمـ أيب َمايمؽ

  :رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

ْ  هللِِ ُد ٚمْ احَل وَ  ،نِ يَِم اإلِ  رُ ْمْ ؾَم  قرُ ٜمُ ايمْم  ))   ََلُ مَت
 ُد ٚمْ احَل وَ  اهللِ انَ َح بْ ؽُم وَ  ،انَ ٝمزَ اظمِ

 ،قرٌ ٞمُ  ةُ َّل ايمَِم وَ  ،ضِ رْ إَ وَ  ءِ َِم ايمَس  كْمَ ا زمَ َمَ  -َأْو مَتََْلُ  -مَتَْمَِن  - هللِِ

 ؾ  ىمُ  ،َؽ ٝمْ ٙمَ فمَ  وْ أَ  َؽ يمَ  ةٌ َج ضُم  آنُ رْ ايمٗمُ وَ  ،اءٌ ٝمَ ِض  ػْمُ ايمَِم وَ  ،انٌ هَ رْ زمُ  ةُ ومَ َد ايمَِم وَ 

 .(1)رواه َمسٙمؿ .((اٜمَ ٗمُ قزمِ َمُ  وْ ا أَ ٜمَ ٗمُ تِ ٔمْ ٚمُ همَ  فُ َس ٖمْ ٞمَ  عٌ ائِ بَ : همَ وُد ٕمْ يَ  اسِ ايمٛمَ 

                                                 

 ُمـتَؼد ظذ اإلمام مسؾم: هذا الديث (1)

بان بن هالل، حدثـا إشحاق بن مـصور، حدثـا حِ   :ؾؼال (223أخرجه مسؾم ) 

ظن أيب مافك  ،حدثه مال  ا حدثه أن أبا َش ثـا أبان، حدثـا يقى، أن زيدً حد

 مرؾوًظا. ،إصعري

ظبد  -م وبغ أيب مافك ذم إشـاد هذا الديثال  بغ أيب َش  ومال اهَلَرِوّي َمٛمتٗمًدا:

 .م إصعريـْ افرمحن بن ؽُ 

 .رواه معاوية ظن أخقه زيد

 بن أيب ـثر. من يقى -مال  َش  ومعاوية ـان أظؾم ظـدكا بحديث أخقه زيد بن

 الديث افثافث. ،ظؾل إحاديث ذم صحقح مسؾماكظر 
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شـد مسؾم  الم اإلمام أيب افػضل الروي أنومػاد ـ ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

ظبد  :يؼال فه : ٕن بقـفام راوًيام وبغ أيب مافك إصعريال  مـؼطع بغ أيب َش 

 .مـْ افرمحن بن ؽُ 

ده أكه أخزه ظن َج  -م رواه ظن أخقه زيدال  معاوية بن َش  أن وايمذي ي٠مىمد هذا: 

 مرؾوًظا. ،م، ظن أيب مافك إصعريـْ م، ظن ظبد افرمحن بن ؽُ ال  أيب َش 

 (.9925، 2229ائي ذم افؽزى )َس (، وافـ  281ــه )ذم ُش  هـام ظـد ابن ماج

 :شالمؾف ذم شامع يقى بن أيب ـثر من زيد بن ؿد اختُ  ومال احلاهمظ ازمـ رصمب:

 . عغ، وأثبته اإلمام أمحدؾلكؽره يقى بن مَ 

 .(5/ 2إركموط ) /ت ((،مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ ))

ؼد هذا الديث اإلمام افدارؿطـي ذم ـتابه وؿد اكتَ  ومٙمت )أمحد آل رصمب (:

 .(34حديث رؿم ) ((،اإلفزامات وافتتبع))

فعؾامء ذم إظالل ـالم مجاظة من ا -رمحه اهلل -وأورد افشقخ مؼبل افوادظي 

 الديث.

رواية مسؾم مـؼطعة...( إػ  أن -يل من ـالم همٓء إئؿة َل ص  ثم ؿال: )وافذي حَتَ 

 ر ـالمه.ِخ آ

تعرضـا  حغ ،الديث ظذ صقخـا افعدوي ُت ْض رَ دا ظَ  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

ا ـتب ماوذم الاصقة  .أخرجه مسؾم :ـتباحػظه اهلل:   لذا اإلظالل،  ؿال افشقخ

 ز ؿوفك بلؿوال افعؾامء.ز  وظَ  ،به دين اهللَتَ 
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 عروناحلديث الرابع والعِ

فمـ ايمٛمبل صعم اهلل سمٔمالم  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،اريٖمَ يمٕمِ أيب ذر افمـ 

 :همٝمِم يرويف فمـ رزمف فمز و صمؾ أٞمف ومال ،فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 ،اَمً رَ حُمَ  ؿْ ٘مُ ٛمَ ٝمْ زمَ  فُ تُ ٙمْ ٔمَ صَم وَ  ،ِز ٖمْ  ٞمَ عَم فمَ  ؿَ ٙمْ ايمٓم   ُت َمْ رَ  ضَم ين  إِ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ )) 

 .قآماظمَُ  سمَ َّل همَ 

 .ؿْ ىمُ دِ هْ  أَ ويِن ُد ٜمْ تَ اؽْم همَ  ،فُ تُ يْ َد هَ  ـْ َمَ  َٓ إِ  الٌّ َض  ؿْ ٘مُ ٙم  ىمُ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 .ؿْ ٘مُ ٚمْ ٔمِ ؿمْ  أُ قيِن ٚمُ ٔمِ ْمْ تَ اؽْم همَ  ،فُ تُ ٚمْ ٔمَ ؿمْ أَ  ـْ  َمَ َٓ إِ  عٌ ائِ صَم  ؿْ ٘مُ ٙم  ىمُ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 .ؿْ ٘مُ ُس ىمْ  أَ قيِن ُس ٘مْ تَ اؽْم همَ  ،فُ سمُ قْ َس ىمَ  ـْ  َمَ َٓ إِ  ارٍ فمَ  ؿْ ٘مُ ٙم  ىمُ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 ،اٝمٔمً مَجِ  قَب ٞمُ ايمذ   رُ ٖمِ نمْ أَ  اٞمَ أَ وَ  ،ارِ ٜمَ ايمٛمَ وَ  ؾِ ٝمْ ايمٙمَ زمِ  قنَ ئُ ْمِ خُتْ  ؿْ ٘مُ ٞمَ إِ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 .ؿْ ٘مُ يمَ  رْ ٖمِ نمْ  أَ ويِن رُ ٖمِ ٕمْ تَ اؽْم همَ 

ل ٔمِ ٖمْ قا ٞمَ ٕمُ ٙمُ بْ سمَ  ـْ يمَ وَ  ،ويِن ُّض  تَ ي همَ قا َض  ٕمُ ٙمُ بْ سمَ  ـْ يمَ  ؿْ ٘مُ ٞمَ إِ  ،يادِ بَ فمِ  ايَ  

 .قيِن ٔمُ ٖمَ ٛمْ تَ همَ 

 عَم قا فمَ اٞمُ ىمَ  -ؿْ ٘مُ ٛمَ صمِ وَ  ؿْ ٘مُ َس ٞمْ إِ وَ  ،ؿْ ىمُ رَ آطِم وَ  ؿْ ٘مُ يمَ وَ أَ  نَ أَ  قْ يمَ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 .ائً ٝمْ ل ؾَم ٘مِ ٙمْ  َمُ دِم  َؽ يمِ ذَ  ادَ ا زَ َمَ  :ؿْ ٘مُ ٛمْ َمِ  دٍ اضمِ وَ  ؾٍ صُم رَ  ِب ٙمْ ك ومَ ٗمَ سمْ أَ 

 عَم قا فمَ اٞمُ ىمَ  -ؿْ ٘مُ ٛمَ صمِ وَ  ؿْ ٘مُ َس ٞمْ إِ وَ  ،ؿْ ىمُ رَ آطِم وَ  ؿْ ٘مُ يمَ وَ أَ  نَ أَ  قْ يمَ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 .ائً ٝمْ ل ؾَم ٘مِ ٙمْ َمُ  ـْ َمِ  َؽ يمِ ذَ  َص ٗمَ ا ٞمَ َمَ  ،ؿْ ٘مُ ٛمْ َمِ  دٍ اضمِ وَ  ؾٍ صُم رَ  ِب ٙمْ ومَ  رِ َج همْ أَ 
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 قا دِم اَمُ ومَ  - ؿْ ٘مُ ٛمَ صمِ وَ  ؿْ ٘مُ َس ٞمْ إِ وَ  ،ؿْ ىمُ رَ آطِم وَ  ؿْ ٘مُ يمَ وَ أَ  نَ أَ  قْ يمَ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

 َؽ يمِ ذَ  َص ٗمَ ا ٞمَ َمَ  :فُ تَ يمَ ٟمَ ْس َمَ  دٍ اضمِ وَ  َؾ ىمُ  ُت ٝمْ ْمَ فمْ ٟمَ  همَ قيِن يمُ ٟمَ َس همَ  ،دٍ اضمِ وَ  ٝمدٍ ٔمِ َص 

 َ  .رَ ْح ايمبَ  َؾ طِم دْ ا أُ ذَ إِ  طُ ٝمَ ْخ اظمِ  ُص ٗمُ ٛمْ  يَ َِم  ىمَ َٓ إِ  ،يدِ ٛمْ ا فمِ ِم

 ـْ ٚمَ همَ  :ااهَ يَ إِ  ؿْ ٝم٘مُ هم  وَ أُ  ؿَ شمُ  ،ؿْ ٘مُ ا يمَ ٝمٜمَ ِِم ضْم أُ  ؿْ ٘مُ يمُ َِم فمْ أَ  لَ  هِ َِم ٞمَ إِ  ،يادِ بَ ا فمِ يَ  

. ((فُ َس ٖمْ  ٞمَ َٓ إِ  ـَ قَمَ ٙمُ  يَ َّل همَ  َؽ يمِ ذَ  غْمَ نمَ  َد صَم وَ  ـْ َمَ وَ  ،اهللِ دِ ٚمَ ْح ٝمَ ٙمْ ا همَ غْمً طَم  َد صَم وَ 

 .(1)رواه َمسٙمؿ
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 عرونث اخلامض والعِاحلدي

ا َمـ أصحاب رؽمقل اهلل أن ٞماؽًم  ،افمـ أيب ذر ريض اهلل فمٛمف أيًّم 

صعم اهلل سمٔمالم وفمٙمٝمف وآيمف  ومايمقا يمٙمٛمبل -صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

قن ىمِم ٙم  َِم : يُ قر زمإصمقرشمُ ذهب أهؾ ايمد   ،ؽمقل اهلل: يا روؽمٙمؿ

 !!قل أَمقاهلؿُّم ويتِمدومقن زمٖمُ  ،ويِمقَمقن ىمِم ٞمِمقم ،ٞمِمقم

  !؟قنَ ومُ َد َِم ا سمَ َمَ  ؿْ ٘مُ يمَ  اهللُ َؾ ٔمَ صَم  ْد ومَ  َس ٝمْ يمَ وْ أَ )): ومال 

 ،ةً ومَ َد َص  ةٍ ٝمَد ٚمِ حَتْ  ؾ  ىمُ وَ  ،ةً ومَ َد َص  ةٍ غمَ بِ ٘مْ سمَ  ؾ  ىمُ وَ  ،ةً ومَ َد َص  ةٍ ٝمَح بِ ْس سمَ  ؾ  ٘مُ زمِ  نَ إِ 

ْ وَ  ،ةً ومَ َد َص  وٍف رُ ٔمْ ٚمَ زمِ  رٍ َمْ أَ وَ  ،ةً ومَ َد َص  ةٍ ٝمٙمَ ٙمِ هَتْ  ؾ  ىمُ وَ   . ةً ومَ َد َص  رٍ ٘مَ ٛمْ َمُ  ـْ فمَ  ٍل ََ

 ((.ةً ومَ َد َص  ؿْ ىمُ دِ ضَم أَ  عِ ّْم زمُ  دِم وَ 

  !؟وي٘مقن يمف همٝمٜما أصمر ،أيٟمِت أضمدٞما ؾمٜمقسمف ،: يا رؽمقل اهللومايمقا 

ا ذَ إِ  َؽ يمِ َذ ٘مَ ؟ همَ رٌ زْ وِ  فِ ٝمْ ٙمَ فمَ  انَ ىمَ أَ  ،امٍ رَ  ضَم ا دِم ٜمَ ٔمَ َض وَ  قْ يمَ  ؿْ تُ يْ أَ رَ أَ )) :ومال

 .(1)رواه َمسٙمؿ. ((رٌ صْم أَ  فُ يمَ  انَ ىمَ  ،لِ َّل  احَل ا دِم ٜمَ ٔمَ َض وَ 
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 عرونصادط والعِاحلديث ال

ومال رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف  : يب هريرة ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ومالفمـ أ

  :وآيمف وؽمٙمؿ

  .ةٌ ومَ َد َص  فِ ٝمْ ٙمَ فمَ  اسِ ايمٛمَ  ـَ ك َمِ َمَ َّل ؽُم  ؾ  ىمُ ))

 دِم  َؾ صُم ايمرَ  كمُ ٔمِ سمُ وَ  .ةٌ ومَ َد َص  كْمِ ٛمَ اشمْ  كْمَ زمَ  ُل دِ ٔمْ سمَ  ُس ٚمْ ايمَُم  ٝمفِ همِ  عُ ٙمُ ْمْ سمَ  مٍ قْ يَ  َؾ ىمُ 

 ةُ ٚمَ ٙمِ ايم٘مَ وَ  .ةٌ ومَ َد َص  -فُ افمَ تَ ا َمَ ٜمَ ٝمْ ٙمَ فمَ  فُ يمَ  عُ همَ رْ سمَ  وْ أَ  ،اٜمَ ٝمْ ٙمَ فمَ  فُ ٙمُ ٚمِ ْح تَ همَ  ،فِ تِ ازمَ دَ 

ْ  ةٍ قَ ْمْ طُم  ؾ  ٘مُ زمِ وَ  .ةٌ ومَ َد َص  ةُ بَ ٝم  ايمْمَ  ِ وَ  .ةٌ ومَ َد َص  ةِ َّل  ايمَِم لَم ا إِ ٝمٜمَ ُِم مَت ى ذَ إَ  ٝمطُ مُت

 . ((ةٌ ومَ َد َص  يِؼ رِ يمْمَ ا ـِ فمَ 

 .(1)رواه ايمبخاري وَمسٙمؿ
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 عرونوالعِاحلديث الصابع 

فمـ ايمٛمبل صعم اهلل  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،ٔمانَ ٚمْ اس زمـ ؽَم قَ فمـ ايمٛمَ 

 :فمٙمٝمف وفمعم آيمف وؽمٙمؿ ومال

 عَ ٙمِ ْمَ يَ  نْ أَ  َت هْ رِ ىمَ وَ  َؽ ِس ٖمْ  ٞمَ دِم  اكَ ا ضَم َمَ  ؿُ شمْ اإلِ وَ  ،ِؼ ٙمُ اخُل  ـُ ْس ضُم  ايمػِمٌّ ))

 .(1)رواه َمسٙمؿ. ((اُس ايمٛمَ  فِ ٝمْ ٙمَ فمَ 

 : لم فمٛمف ومالريض اهلل سمٔما ،دبَ ٔمْ َمَ وفمـ وازمِمة زمـ  

 ـِ فمَ  ُل ٟمَ ْس سمَ  َت ئْ صمِ )): همٗمال ،رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ أسمٝمُت 

  .ومٙمت : ٞمٔمؿ ((ايمػِم  

 فِ ٝمْ يمَ إِ  نَ ٟمَ ٚمَ اؿمْ وَ  ُس ٖمْ ايمٛمَ  فِ ٝمْ يمَ إِ  ْت ٞمَ ٟمَ ٚمَ ا اؿمْ َمَ  :ايمػِم   ،َؽ بَ ٙمْ ومَ  ِت ٖمْ تَ ؽْم ا)): ٗمالهم

 اكَ تَ همْ أَ  نْ إِ وَ  .رِ ْد  ايمَِم دِم  دَ دَ رَ سمَ وَ  سِ ٖمْ  ايمٛمَ دِم  اكَ ا ضَم َمَ  :ؿُ شمْ اإلِ وَ  .ُب ٙمْ ايمٗمَ 

 ((.كَ قْ تَ أهمْ وَ  اُس ايمٛمَ 

 ،محد زمـ ضمٛمبؾأ :ي اإلَماَمكميٛماه دم َمسٛمَد و  رُ  ،ضمديث ضمسـ 

 .(2)زم١مؽمٛماد ضمسـ -َملراوايمد

                                                 

 (.2553أخرجه مسؾم ) صحقح: (1)

ا ضعقف (2)  ،(4/228وأمحد ) ،(753) ذم مسـده أخرجه ابن أيب صقبة :جد 

 .( وؽرهم61والارث ) ،(1586) َذ عْ يَ  و( وأب2575رمي )وافدا
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ظن افزبر أيب ظبد افسالم، ظن أيوب بن ظبد اهلل بن  ة،من ضرق ظن محاد بن شؾؿ 

 د، مرؾوًظا.بَ عْ ِمْؽَرز، ظن وابصة بن مَ 

 وهمٝمف شمّلث فمٙمؾ: 

 ق.وث  يُ افزبر مل  أن -إولم

  .ـام ؿال محاد بن شؾؿة ،ه افزبر من أيوبعؾم يسؿؾ ،آكؼطاع -ايمثاٞمٝمة

 .(3/479) ((هتذيب افؽامل))اكظر 

 .جمفول :ي وؽرهز  ؿال ادِ  ،مل يوثؼه أحد ،أيوب جمفول -ايمثايمثة

 وٓ سمِمح.ويمٙمحديث ؾمقاهد ىمٙمٜما همٝمٜما ضٔمػ 

  أيب شمٔمٙمبة اخُلَُمٛمل. ضمديث َمٛمٜما: 

(، وافطزاين ذم 997) ذم معجؿه ظرايب(، وابن ا4/194ٕ) أخرجه أمحد

 .وؽرهم (22/219/585)ر(( ))افؽب

ؿال: شؿعت  م،ؽَ ْش بن مِ ظبد اهلل بن افعالء، ؿال: شؿعت مسؾم من ضريق  

 .ُب ؾْ افؼَ   هِ قْ فَ إِ  ن  لَ ؿَ اضْ ، وَ ُس ػْ افـ   هِ قْ فَ إِ  ْت ـَ ؽَ ا َش مَ  :افِز  )) :بؾػظ ،مرؾوًظا ،ـيَش اخلُ 

ْ مَ  :مُ ثْ اإلِ وَ    نْ ؽُ ْس تَ  ا مَل
ْ ، وَ ُس ػْ افـ   هِ قْ فَ إِ   ن  ئِ ؿَ طْ يَ  مَل

 ((.ونَ تُ ػْ ادُ  اكَ تَ ؾْ أَ  نْ إِ وَ  .ُب ؾْ افؼَ  هِ قْ فَ إِ

: ٕن مسؾم بن ِمْشَؽم  مل َيَؽْد ُيَوث ق من ُمعتَز. وما ُذـِر ؾقه ضعفوهذا شـد ؾقه   

 من توثقق ؾفو ؽر ـاٍف: فتػرده بزيادة: )َوإِْن َأْؾَتاَك اُدْػُتوَن(.

 ؿال ابن أيب حاتم: 

ه أن ن زيد بن يقى ظذ ابـته، ؾسلفتُ تَ ن صعقب، وـان َخ صعقب ب ؿال أيب: وشلفُت  

هذا الديث  ؾطؾبُت ، افؽتاب ـتاب ظبد اهلل بن افعالء، ؾلخرج إيل   ج إيل  رِ خُيْ 
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م، ظن أيب ثعؾبة ، ظن افـبي صذ اهلل ؽَ ْش د اهلل مسؾم بن مِ قْ بَ ، ظن أيب ظُ را آَخ وحديثً 

مها ويمٝمسا   ذم ـتابه،د لام أصاًل ؾؾم أج .أكه شلفه ظن اإلثم وافز ،ظؾقه وشؾم

 .زمٚمٛم٘مريـ، حيتٚمؾ

ؾجؿؾة: )اْشَتْػِت َؿْؾَبَك( مل أؿف لا ظذ أي شـد صحقح  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

 ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم.

أَما: )َوإِْن َأهْمَتاَك ايمٛمَاُس( أو )َوإِْن َأهْمَتاَك اظُمْٖمُتقَن(. هم٘مؾ ؿمرومٜما ضٔمٝمٖمة ىمذيمؽ. إٓ  

 ؿمريؼ َمسٙمؿ زمـ َِمُْمَ٘مؿ ايمسازمؼ، همقصمٜمة ََمـ وَمَقاه أِت:

 ًٓ  .م بعض افعؾامء، ومل يطعن ؾقه أحدق مسؾث  وَ  -أو

 ـابن رجب. :ح الديث بعض افعؾامءح  َص  -شماٞمًٝما

 فقس معـاها إخذ بالوى. (وإن أؾتاك افـاس)ؿوفه:  -شمايمًثا

ػه، وأكا معفم  :أيت -ووجفة َمن َضع 

 ًٓ وافتػرد  .ن وثؼه متساهؾونوأؽؾب مَ  ،ق ادذـور ذم مسؾم ؽر ـاٍف افتوثق -أو

 بزيادة ـفذه ؽر مؼبول.

ذـر ؾقه هذه ومل يَ  ،اس ريض اهلل ظـهو  مسؾم روى الديث من ضريق افـ   -شماٞمًٝما

 افزيادة.

حديث مسؾم بن ِمْشَؽم مل جيده أبو حاتم افرازي ذم ـتاب ظبد اهلل بن  -شمايمًثا

  بن افعالء هو افوحقد افذي اكػرد هبذا الديث ظن مسؾم.. وظبد اهللافعالء

 ذم الديث. ؾفذا يشر إػ افطعن
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 عروناحلديث الثامن والعِ

 : ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ومال ،زمـ ؽمارية ضرزماايمٔمِ  ،جٝمحفمـ أيب ٞمَ  

 َمٛمٜما ٙمْت صمِ َمقفمٓمة وَ  -آيمف وؽمٙمؿا رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وٛمَ ٓمَ فمَ وَ 

ىمٟمَا َمقفمٓمة  ،: يا رؽمقل اهللهمٗمٙمٛما ،همت َمٛمٜما ايمٔمٝمقنرَ وذَ  ،ايمٗمٙمقب

  .همٟموصٛما ،َمقدع

 رَ َمَ ٟمَ سمَ  نْ إِ وَ  ،ةِ افمَ ايمْمَ وَ  عِ ٚمْ ايمَس وَ  ،َؾ صَم وَ  زَ فمَ  ى اهللِقَ ٗمْ تَ زمِ  ؿْ ٝم٘مُ وِص أُ )) :ومال

 اطْم  ىغَمَ َس همَ  ؿْ ٘مُ ٛمْ َمِ  ْش ٔمِ يَ  ـْ َمَ  فُ ٞمَ ١مِ همَ  :ٌد بْ فمَ  ؿْ ٘مُ ٝمْ ٙمَ فمَ 
 ؿْ ٘مُ ٝمْ ٙمَ ٔمَ همَ  ،اغمً ثِ ا ىمَ همً َّل تِ

 ٛمَ ُس زمِ 
ـَ دِ اؾِم ايمرَ  اءِ ٖمَ ٙمَ اخُل  ةِ ٛمَ ؽُم ل وَ تِ  .ذِ اصمِ قَ ايمٛمَ ا زمِ ٜمَ ٝمْ ٙمَ قا فمَ ّم  فمَ  ،كمَ ي  دِ ٜمْ اظمَ  ي

 . ((ةٌ يمَ َّل َض  ةٍ فمَ ْد زمِ  َؾ ىمُ  نَ ١مِ همَ  :قرِ َمُ إُ  اِت شمَ َد حُمْ وَ  ؿْ اىمُ يَ إِ وَ 

 .(1): ضمديث ضمسـ صحٝمحوايمؼمَمذي وومال ،درواه أزمق داو

                                                                                                                                            

افـاس ؾال  ٕهنم فو ـاكوا ظوامّ  :افـاس ادؼصودون ذم الديث هم افعؾامء -ايمرازمع

   !اظتبار فرأهيم، ؾؽقف يسر ادرء ظذ ما اشتؼر ذم كػسه حتى مع إؾتاء ادػتغ

َٓ َتْعَؾُؿونَ  }ػة فؼوفه تعاػ: أفقس هذا ؾقه خماف ـُْتْم  ـُ ِر إِْن  ـْ  {َؾاْشَلُفوا َأْهَل افذ 

َْمِر ِمـُْفْم َفَعؾَِؿُه  }: تعاػ ؼوفهف، و[43]افـحل:  ْٕ ُشوِل َوإَِػ ُأويِل ا وُه إَِػ افر  َوَفْو َرد 

ِذيَن َيْسَتـْبُِطوَكُه ِمـُْفمْ    ![83]افـساء:  {اف 

 ومال: ضٔمٝمػ. -ضمٖمٓمف اهلل -حلديث فمعم ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك زمـ ايمٔمدويوظَمَا فَمَرْضُت ا

  :فؾتحسغ بؿجؿوظفا ذم ضرؿه مؼال، وفؽـه ؿابل( 1)
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 عروناحلديث التاشع والعِ

 : ريض اهلل فمٛمف ومال ،فمـ َمٔماذ زمـ صمبؾ

ويبافمدين فمـ  ،دطمٙمٛمل اجلٛمةين زمٔمٚمؾ يُ ػِمْ طْم أَ  ،يا رؽمقل اهلل :ومٙمت

  .ايمٛمار

                                                                                                                                            

ــه أبو داود ذم ُش ه ومن ضريؼ (4/126،127) ((ادسـد))أخرجه أمحد ذم 

حدثـا ثور بن يزيد، ؿال: حدثـي خافد  :( من ضريق افوفقد بن مسؾم ؿال4617)

ؿي، َوُحْجر بن ُحْجر، ؿآ: ؾَ حدثـي ظبد افرمحن بن ظؿرو افس  ان، ؿال: دَ عْ بن مَ 

 .به ،امرؾوظً  ...رباض بن شاريةأتقـا افعِ 

: ؿال الاؾظ ذم ))افتؼريب(( ظن ـل مـفام: )مؼبول(. رجْ وظبد افرمحن وُح  

، أي: ضعقف.  ومعـاه: إذا توبع، وإٓ ؾَؾغ 

سؾم ؿال: حدثـا ظبد اهلل ( ـذفك من ضريق افوفقد بن م42وأخرجه ابن ماجه )

 ؿال: حدثـي يقى بن أيب ادطاع، ؿال: شؿعُت  -ربْ يعـي ابن زَ  -بن افعالء

 .به ،امرؾوظً  ...رباض بن شاريةافعِ 

  .رباضسؿع من افعِ فؽـه مل يَ ة، ثؼ ىويق 

 بافتحديث. فؽـه رصح  ،تسويةتدفقس وافوفقد مدفس 

 .احلديثَسـ حُيَ  ومد همبايمْمريٗمكم

ؾؼال:  ، شلفته ظن رأيه ؾقهودا ظرضته ظذ صقخـا افعدوي رصمب(: ومٙمت )أمحد آل

 حسن بؿجؿوع ضرؿه.
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 الَم ٔمَ سمَ  اهللُ هُ َنَ يَ  ـْ  َمَ عَم فمَ  غمٌ ِس ٝمَ يمَ  فُ ٞمَ إِ وَ  ،ٝمؿٍ ٓمِ فمَ  ـْ فمَ  َت يمْ ٟمَ ؽَم  ْد ٗمَ يمَ )): ومال

 ،اةَ ىمَ  ايمزَ ِِت ٠مْ سمُ وَ  ،ةَ َّل ايمَِم  ٝمؿُ ٗمِ سمُ وَ  ،ائً ٝمْ ؾَم  فِ زمِ  كُ مْمِ  سمُ َٓ  اهللَ ُد بُ ٔمْ : سمَ فِ ٝمْ ٙمَ فمَ 

 ((.َت ٝمْ ايمبَ  ج  حَتُ وَ  ،انَ َّم َمَ رَ  قمُ ُِم سمَ وَ 

 ؟ غْمِ اخَل  اِب قَ زمْ  أَ عَم فمَ  َؽ يم  دُ  أَ َٓ أَ )): شمؿ ومال 

 ةُ َّل َص وَ  .ارَ ايمٛمَ  اءُ اظمَ  ئُ ٖمِ ْمْ  يُ َِم ىمَ  ةَ ٝمئَ ْمِ اخَل  ئُ ٖمِ ْمْ سمُ  ةُ ومَ َد ايمَِم وَ  ،ةٌ ٛمَ صُم  مُ قْ ايمِم  

 .((ؾِ ٝمْ ايمٙمَ  ِف قْ  صَم دِم  ؾِ صُم ايمرَ 

ـِ اظْمََّماصِمِع  }: شمؿ سمّل  ْؿ فَم  {َئْمَٚمُٙمقنَ } :ضمتك إذا زمٙمغ {سَمَتَجاذَم صُمٛمُقهُبُ

 .[17]ايمسجدة: 

 .((؟فِ اَمِ ٛمَ ؽَم ْرَوُة َوذُ  ،هِ قدِ ٚمُ فمَ وَ  رِ َمْ إَ  سِ أْ رَ زمِ  كَ ػِمُ طْم  أُ َٓ أَ )) :شمؿ ومال

 .ومٙمت : زمعم يا رؽمقل اهلل 

 فِ اَمِ ٛمَ ؽَم  ةُ وَ رْ ذُ وَ  ،ةُ َّل ايمَِم  هُ قدُ ٚمُ فمَ وَ  ،مِ َّل ؽْم اإلِ  رِ َمْ إَ  ُس أْ رَ )) :ومال 

 ((.ادُ ٜمَ اجلِ 

 .((؟فِ ٙم  ىمُ  َؽ يمِ ذَ  زمَِٚمَّلكِ  كَ ػِمُ طْم  أُ َٓ أَ ))ؿ ومال : شم 

  .يا رؽمقل اهلل ،ومٙمت : زمعم 

 .((اَذ هَ  َؽ ٝمْ ٙمَ فمَ  َػ ىمُ )) :ذ زمٙمساٞمف وومالطَم همٟمَ 

  !؟فذون زمِم ٞمت٘مٙمؿ زم٠ماطَم وإٞما ظمَُ  ،ومٙمت : يا ٞمبل اهلل 
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 - ؿْ ٜمِ قهِ صُم  وُ عَم فمَ  ارِ  ايمٛمَ دِم  اَس ايمٛمَ  َيُ٘مب   ْؾ هَ وَ  ،َؽ َم  أُ  َؽ تْ ٙمَ ٘مِ شمَ )) :همٗمال

 ٛمَ ِس يمْ أَ  ُد ائِ َِم  ضَم َٓ إِ  - ؿْ هِ رِ اطِم ٛمَ َمَ  عَم فمَ  :أو ومال
 .((؟ؿْ ٜمِ تِ

 .(1): ضمديث ضمسـ صحٝمحلاه ايمؼمَمذي وومارو 

                                                 

  :أشاكقده ضعقػة (1)

 ((ىافؽز))ائي ذم َس ( وافـ  3973وابن ماجه ) ،(2616أخرجه افسمذي )

 ((بـتخَ ادُ ))د ذم قْ د بن مُحَ بْ وظَ  ،(5/231) ((ادسـد))وأمحد ذم  ،(11331)

 .وؽرهم ،(21313صد ذم جامعه )ر بن راؿَ عْ ومَ  ،(112)

 ،امرؾوظً  ،ظن معاذ ،ظن أيب وائل ،ودجُ ظن ظاصم بن أيب افـ   ،رؿَ عْ من ضرق ظن مَ  

 به.

 (.4/363) ((افتفذيب))اكظر  .وائل مل يسؿع من معاذأبا أن  :وايمذي يبدو 

 ر ؾقه.ؿَ عْ ؾف ظذ مَ واختُ  .ر ظن ظاصم ؾقفا ضعفؿَ عْ ورواية مَ 

ظن ظبد  ،بَص وْ ( من ضريق صفر بن َح 5/236) ((سـداد))وأخرجه أمحد ذم 

  .امرؾوظً  ،ظن معاذ ،َؽـْمبن  نافرمح

. وصفر ضعقف  ظذ افراجح فدي 

ا حديث ظبد الؿقد بن وأحسـفا إشـادً )) :(6/73ومال ايمدارومْمٛمل دم ايمٔمٙمؾ ) 

 .((م، ظن معاذـْ ن تابعه، ظن صفر، ظن ابن ؽَ ومَ  مهبرا

ظن  ،بقب( من ضريق مقؿون بن أيب َص 2/529) ((افزهد))اد ذم ـ  وأخرجه هَ 

  .به ،امرؾوظً  ،معاذ
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 معاًذا. ومقؿون مل يدرك

وأبو داود  ،(27129وابن أيب صقبة ) ،(5/237) ((ادسـد))وأخرجه أمحد ذم  

 .(561افطقافيس ذم مسـده )

 .به ،امرؾوظً  ...ظن معاذ ،الز  افـ  ظن ظروة بن  ،مؽَ ظن الَ  ،ةبَ عْ ظن ُص  ،من ضرق 

 .ضعقف :أي ،غ  وإٓ ؾؾَ  ،إذا توبع :( ومعـاهمؼبول)الاؾظ: ظـه ؿال  (ظروة)و

 . سؿع من معاذيثم إكه مل  وافذي يبدو أكه جمفول،

 .ؾتبغ أن هذا الديث ذم ـل أشاكقده مؼال :)أمحد(ومٙمت 

 .ب أن أكؼل ـالم الاؾظ ابن رجب ظذ هذا الديثحِ وذم هذا ادؼام أُ 

 ؾقه:ؿال رمحات اهلل ظ 

من رواية  -ائي، وابن ماجهَس جه اإلمام أمحد، وافسمذي، وافـ  ر  هذا الديث َخ ))

ود، ظن أيب وائل، ظن معاذ بن جبل، وؿال جُ ظن ظاصم بن أيب افـ   ،رؿَ عْ مَ 

 .((افسمذي: حسن صحقح

 وهمٝمِم ومايمف رمحف اهلل ٞمٓمر َمـ وصمٜمكم:

وـان معاذ  ،ان ؿد أدرـه بافسنثبت شامع أيب وائل من معاذ، وإن ـأكه مل يَ  -إول 

  .بافشام، وأبو وائل بافؽوؾة

 .يستدفون ظذ اكتػاء افسامع بؿثل هذا -ـلمحد وؽره  -وما زال إئؿة 

وؿد ؿال أبو حاتم افرازي ذم شامع أيب وائل من أيب افدرداء: ؿد أدرـه، وـان  

 .وأبو افدرداء بافشام ،بافؽوؾة

 . يعـي: أكه مل يصح فه شامع مـه 
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ة افدمشؼي ظن ؿوم أهنم توؿػوا ذم شامع أيب وائل من ظؿر، أو ظَ رْ أبو زُ وؿد حؽى 

 ، ؾسامظه من معاذ أبعد. هوْ ػَ كَ 

ود، ظن صفر بن جُ ظن ظاصم بن أيب افـ  ،أكه ؿد رواه محاد بن شؾؿة -ايمثاينايمقصمف 

 .حوصب، ظن معاذ

 .اخرجه اإلمام أمحد خمتًك  

ظذ  ،واب: ٕن الديث معروف من رواية صفرؿال افدارؿطـي: وهو أصبه بافص 

 اختالف ظؾقه ؾقه.

 .ا، وصفر خمتؾف ذم توثقؼه وتضعقػهرواية صفر ظن معاذ مرشؾة يؼقـً  ومٙمت:

 .ظن معاذ ،مـْ ظن ظبد افرمحن بن ؽَ  ،وؿد خرجه اإلمام أمحد من رواية صفر 

، -ال بن ظروةز  افـ   :أو -الز  ا من رواية ظروة بن افـ  وخرجه اإلمام أمحد أيًض  

 .ومقؿون بن أيب صبقب، ـالمها ظن معاذ

 ((.ـؾفا ضعقػة ،سؿع ظروة وٓ مقؿون من معاذ، وفه ضرق أخرى ظن معاذومل يَ  

 .(135/ 2إركموط ) /ت ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ  ))اكظر 

وظَمَا فَمَرْضُت احلديث فمعم ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي ضمٖمٓمف اهلل، ومال: ضمديث ضمسـ زمْمرومف 

 ه. وؾمقاهد

واكظر حتؼقق صقخـا افعدوي ـتاب )افػرؿان( فشقخ اإلشالم ابن تقؿقة، )ص 

 ( ط/ ؾقاض.134
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 احلديث الثالثون

فمـ  ،ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ،زمـ ٞماذ صُمْرشُمقم ،لٛمَُم بة اخُل ٙمَ ٔمْ فمـ أيب شمَ  

  :ؽمٙمؿ ومالرؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف و

 َّل ا همَ ودً ُد ضُم  َد ضَم وَ  .اقهَ ٔمُ ٝم  َّم  سمُ َّل همَ  َض ائِ رَ همَ  َض رَ  همَ الَم ٔمَ سمَ  اهللَ نَ إِ ))

 ؿْ ٘مُ يمَ  ةً مْحَ رَ  اءَ ٝمَ ؾْم أَ  ـْ فمَ  َت ٘مَ ؽَم وَ  .اقهَ ٘مُ ٜمِ تَ ٛمْ  سمَ َّل همَ  اءَ ٝمَ ؾْم أَ  مَ رَ ضَم وَ  .اوهَ ُد تَ ٔمْ سمَ 

  .((اٜمَ ٛمْ قا فمَ ثُ َح بْ  سمَ َّل همَ  ،انٍ ٝمَ ْس ٞمِ  غْمَ نمَ 

 .(1)رواه ايمدارومْمٛمل ونمغمه ،ضمديث ضمسـ

                                                 

وافطزاين ذم ، (4369ــه )أخرجه افدارؿطـي ذم ُش  ظؾته آكؼطاع: :ضعقف( 1)

ظن أيب ثعؾبة  ،( من ضريق داود بن أيب هـد، ظن مؽحول22/221افؽبر )

 به. ،امرؾوظً  ،ـيَش اخلُ 

 ؿع من أيب ثعؾبة. سومؽحول مل يَ 

إٓ أكه  ،رجافه ثؼات :(12/416ومال احلاهمظ ازمـ ضمجر دم اظمْمايمب ايمٔمايمٝمة )

 مـؼطع. 

حدثـا  ،( من ضريق أمحد بن ظبد اجلبار21217) ((افؽزى))وأخرجه افبقفؼي ذم 

 ...ثعؾبة ظن أيب ،ظن مؽحول -هـد هو ابن أيب -ظن داود ،اثقَ حػص بن ؽِ 

 .به ،اموؿوؾً 

 .وهو ضعقف ،ارديطَ هو افعُ  (أمحد بن ظبد اجلبارـ)ؾ :وهو ضعقف  
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 احلديث احلادي والثالثون

 :ريض اهلل سمٔمالم فمٛمف ومال ،يؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد ايمسافمد ،فمـ أيب ايمٔمباس

 ،همٗمال : يا رؽمقل اهلل ،صماء رصمؾ إلم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ 

  .بٛمل ايمٛماسأضمبٛمل اهلل وأضم ،فٙمتُ ٚمِ ٛمل فمعم فمٚمؾ إذا فمَ يمَ دُ 

 َؽ بَ حُيِ  اسِ ايمٛمَ  َد ٛمْ  فمِ ٝمَِم همِ  ْد هَ زْ اوَ  ،اهللُ َؽ بَ ا حُيِ ٝمَ ٞمْ  ايمد  دِم  ْد هَ ازْ )) :همٗمال

 .((اُس ايمٛمَ 

 .(1)نمغمه زمٟمؽماٞمٝمد ضمسٛمةو فرواه ازمـ َماصم ،ضمديث ضمسـ 

                                                                                                                                            

ؾؼال : وإصبه  ،افرؾع -(6/324ذم افعؾل ) -رمحه اهلل -ح افدارؿطـيج  وؿد رَ  

  ا، وهو أصفر.بافصواب مرؾوظً 

 ا.وموؿوؾً  اؾاخلز ضعقف مرؾوظً  :أمحد()ومٙمت 

ذم  وافطزاين ،(7873والاـم ) ،(4112) هأخرجه ابن ماج :اجد   ضعقف (1)

 .( وؽرهم413) ((افضعػاء))ع ذم قْ ؼَ وافعُ  ،(6/193) ((افؽبر))

من ضرق ظن  خافد بن ظؿرو افؼريش، ظن شػقان افثوري، ظن أيب حازم، ظن  

 به.  ،امرؾوظً  ...شفل بن شعد افساظدي

وؿال أبو  .مـؽر الديث ة:ظَ رْ ؿال افبخاري وأبو زُ  .الديث مسوك( خافد)و

 مسوك. :حاتم
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 احلديث الثاني والثالثون

ريض اهلل سمٔمالم  ،ريْد ٛمان اخُل ؽمٔمد زمـ َمايمؽ زمـ ؽِم  ،فمـ أيب ؽمٔمٝمد

 َٓ وَ  رَ  َضَ َٓ ))يمف وؽمٙمؿ ومال: قل اهلل صعم اهلل وفمٙمٝمف وآأن رؽم ،فمٛمف

 .((ارَ ِضَ 

 .اَمسٛمًد  ،ونمغممها ...وايمدارومْمٛمل فرواه ازمـ َماصم ،ضمديث ضمسـ

فمـ  ،فمـ أزمٝمف ،فمـ فمٚمرو زمـ حيٝمك ،َمرؽمًّل  (اظمقؿمٟم)ورواه َمايمؽ دم  

 .زما ؽمٔمٝمدهمٟمؽمٗمط أ .ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ

 .(1)أمًّم ي زمٔمّمٜما زمق  ٗمَ ويمف ؿمرق يُ  

                                                                                                                                            

 ((ـةرشح افس  ))وافبغوي ذم ، (11144) ((ب اإليامنعَ ُص ))افبقفؼي ذم  وأخرجه

ـَ 4137) ثر، ظن شػقان افثوري، ظن أيب حازم اددين، ظن ( من ضريق حمؿد بن 

 به. ،امرؾوظً  ...شفل بن شعد افساظدي

فقس فه من حديث افثوري أصل، وؿد   :(10/ 2) ((ايمّمٔمٖماء))قم دم ٝمْ ٗمَ ٔمُ ومال ايم  

ـَ تابعه حمؿد ب  .ذه ظـه ودفسه: ٕن ادشفور به خافد هذاَخ ثر افصـعاين، وفعؾه أَ ن 

 :بـه دا شلفه ظن هذا الديثاؿال  ،(5/75ل أبو حاتم هذا اإلشـاد )ظَ وؿد أَ  

 ي هبذا اإلشـاد.يعـ (لحديث باض اا أيًض هذ): ؾؼال أيب

ـاه ومع ،ذم ـل ضرؿه مؼال، وؿد صححه مجاظة من افعؾامء بطرؿه وصواهده (1)

 :صحقح باتػاق
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بن  لقْ َض ؾُ  ( من ضريق2341وابن ماجه ) ،(5/327) ((ادسـد))أخرجه أمحد ذم  

شؾقامن ؿال: حدثـا موشى بن ظؼبة ؿال: حدثـا إشحاق بن يقى بن افوفقد، ظن 

 به.  ،امرؾوظً  ...ادة بن افصامتبَ ظُ 

 .امعاذً  َق ؾْ ومل يَ  ،وإشحاق جمفول الال .ضعقف ؾضقلو

 ،(2345والاـم ذم مستدرـه ) ،(3179ــه )رؿطـي ذم ُش وأخرجه افدا 

ظثامن بن حمؿد بن ظثامن بن من ضريق ( 3161) ((ادجافسة))ري ذم وَ يـَ وافد  

، ظن ظؿرو بن افداروردي ربقعة بن أيب ظبد افرمحن، حدثـي ظبد افعزيز بن حمؿد

 ضعقف.  (ثامنظ)به. و ،امرؾوظً  ...ريدْ يقى ادازين، ظن أبقه، ظن أيب شعقد اخلُ 

( ظن 575ومن ضريؼه افشاؾعي ذم مسـده ) ،(31) ((ادوضل))وأخرجه مافك ذم 

 .به ،مرشاًل  ...ظن أبقه ظؿرو بن يقى ادازين،

 وهي اإلرشال. ،وظؾته طاهرة 

( من ضريق جابر 2341وابن ماجه ) ،(11/313) ((ادسـد))وأخرجه أمحد ذم 

 .مسوك (جابر)و به.  ،اؾوظً مر ...ػي، ظن ظؽرمة، ظن ابن ظباسعْ اجلُ 

، ويم٘مـ َمٔمٛماها صحٝمح ودم ىمؾ ؿمرومف ضٔمػ ،ويمٙمحديث ؿمرق أطمرى ىمثغمة ،هذا 

  زماسمٖماق ايمٔمٙمِمء.

ؾؼال: بل ُؿل:   ن بطرؿه وصواهدهَس َح  :صقخـا افعدوي: هل أؿول وؿد شلفُت 

 صحقح بطرؿه وصواهده.
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 ناحلديث الثالث والثالثو

هلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف أن رؽمقل ا ،فمـ ازمـ فمباس ريض اهلل فمٛمٜمِم

 :وؽمٙمؿ ومال

 .ؿْ هُ اءَ َمَ دِ وَ  مٍ قْ ومَ  اَل قَ َمْ أَ  اٌل صَم ك رِ فمَ دَ َٓ  ،ؿْ اهُ قَ فمْ َد زمِ  اُس ك ايمٛمَ ْمَ ٔمْ يُ  قْ يمَ )) 

 .((رَ ٘مَ ٞمْ أَ  ـْ  َمَ عَم فمَ  كمَ ٚمِ ايمٝمَ وَ  ل،فمِ َد  اظمُ عَم ة فمَ ٛمَ ٝم  ايمبَ  ـَ ٘مِ يمَ 

 وزمٔمّمف دم ايمِمحٝمحكم ،ٗمل ونمغمه ه٘مذارواه ايمبٝمٜم ،ضمديث ضمسـ 

(1). 

                                                 

ِظي( ؾسـدها ضعقف، )صحقح دون ؿوفه:  (1) وفؽن معـاها فؽن افبقـة ظذ اُدد 

 صحقح باإلمجاع ادتقؼن.

 ًٓ  ما رواه افبقفؼي: -أو

ـن معرؾة افس  ))(، وذم 21211)(( افؽزى))رواه افبقفؼي ذم  أومقل:

 ا.وؽرمه (41)(( اتيَ افد  ))(، وابن أيب ظاصم ذم 21248)((وأثار

 به. ،مرؾوًظا ...ؽة، ظن ابن ظباسقْ ؾَ ج، ظن ابن أيب مُ يْ رَ ابن ُج من ضرق ظن  

ْ مْ اهُ وَ ظْ دَ بِ  اٌل َج رِ  َي طِ ظْ أُ  وْ فَ ))وفػظه:  َٕ ا مً دَ  الٍ َج رِ  َل بَ ؿِ  ونَ ظُ د  يَ  اٌل َج رِ  َح بَ َص ، 

ًٓ وَ مْ أَ وَ   .((رَ ؽَ كْ أَ  نْ  مَ َذ ظَ  غَ ؿِ افقَ وَ  ى،ظَ اد   نِ  مَ َذ ظَ  ةَ ـَ ق  افبَ  ن  ؽِ فَ ، وَ ا

ى ورو .ج وهو مشفور بافتدفقسيْ رَ وهو شـد ضعقف هبذا افؾػظ: فعـعـة ابن ُج 

 الديث بدوهنا. -أصحاب افؽتب افستة وؽرهم
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(، وأبو 1711(، ومسؾم )4552، 2668، 2514ما رواه افبخاري ) -شماٞمًٝما

(، 2321) ه(، وابن ماج5425ائي )َس (، وافـ  1342) (، وافسمذي3619داود)

 .وؽرهم ،(15193وظبد افرزاق )

َٓ مْ اهُ وَ ظْ دَ بِ  اُس ى افـ طَ عْ يُ  وْ فَ )وفػظه: )  ن  ؽِ فَ ، وَ مْ اَلُ وَ مْ أَ وَ  الٍ َج رِ  اءَ مَ دِ  اٌس ى كَ ظَ د  ، 

ِظي(. وفؽن. فقس ؾقه: )((هِ قْ ؾَ ى ظَ ظَ د   ادُ َذ ظَ  غَ ؿِ افقَ   افبقـة ظذ اُدد 

 مَ ؾؾِ  ،ج بافعـعـةيْ رَ رواه همٓء أيًضا من ضريق ابن ُج  ض َمٔمؼمض همٗمال:هم١من افمؼَم 

 !ا ومل تضعػه هـ ،فػظ افبقفؼي فعـعـة ابن جريج َت ػْ ع  َض 

 هذا: ـومٙمت: فمٛمدي شمّلشمة أصمقزمة فم 

 بن ظؿر.ع من كاؾع تابَ مُ  -ابن جريج ذم افؽتب اخلؿسة وؽرها أن -إول

 (.15193) ح بافتحديث ذم رواية ظبد افرزاق ذم ادصـفأكه رَص   -ايمثاين

 ،افتي ذم افصحقحغ ،غمن افعؾامء يتساحمون ذم ظـعـات اددفس اأن ـثرً  -ايمثايمث

 ذ آتصال.ويؿؾوهنا ظ

 وفؽن الاصل أن الديث ثابت صحقح دون ؿوفه: ) ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

ِظي( ؾفي ضعقػة اإلشـاد، فؽن معـاها صحقح بال ريب، بل ُكِؼَؾِت  افبقـة ظذ اُدد 

 اإلمجاظات ظذ صحة معـاها.

ف ؾ  ؽَ ي مُ ظِ د  ؾادُ  ،إذا تؼاىض صخصانوصورة ادسلفة:  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

وهي اشم فؽل ما أبان الق وأطفره، من افشفود وؿرائن الال،  -قـة بافب

 .م بافقؿغزَ ؾْ ى ظؾقه مُ ظَ د  وادُ  -َظى ذم كحو افؾؼطةد  ف ادُ ْص ووَ 

 ل اإلمجاع ظذ ذفك.ؼِ وؿد كُ  
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 وإيمٝمؽ زمٔمض هذه اإلمجافمات:

وافعؿل ظذ هذا ظـد أهل افعؾم من أصحاب افـبي صذ اهلل ظؾقه  ومال ايمؼمَمذي:

 .ى ظؾقهظَ د  ي، وافقؿغ ظذ ادُ ظِ د  ؾم، وؽرهم: أن افبقـة ظذ ادُ وش

 .(619/ 3صاـر ) /ت ((،ـن افسمذيُش )) اكظر 

ى ظَ د  وافقؿغ ظذ ادُ  ،يظِ د  أمجع أهل افعؾم ظذ أن افبقـة ظذ ادُ  وومال ازمـ اظمٛمذر:

  .ظؾقه

إٓ أهنا واجبة ظؾقه يمخذ  ،ستحق هبايَ  :أي (( يظِ د  افبقـة ظذ ادُ ))ومعـى ؿوفه: 

 . هبا

إٓ أهنا واجبة يمخذ هبا  ،زأ هبايَ  :أي ((ى ظؾقهظَ د  افقؿغ ظذ ادُ ))ومعـى ؿوفه:  

إذا وجبت ظؾقه افقؿغ  ،ؾفن مل َي ن أوجب ظذ مَ ظذ ـل حال، ـام زظم بعض مَ 

  البس.

 قـة.ي افبظِ د  سلل ادُ ؾقَ  ،بدأوذم هذا اخلز من افبقان أن الاـم يَ 

دفقل ظذ أن افزاءة تؼع فه من  ((مـه إٓ ذفك فقس فَك )) :وذم ؿوفه فؾؿدظي

 دظوى صاحبه إذا حؾف.

 . (11/ 7دار افػالح )(( ط/ إوشطاكظر ))

 ن أكؽر. ن ادظى، وافقؿغ ظذ مَ واتػؼوا ظذ أن افبقـة ظذ مَ  ومال ازمـ ُهَبغْمة:

 .(425/ 2) ((ختالف إئؿة افعؾامءا))اكظر 
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 ناحلديث الرابع والثالثو

رؽمقل اهلل صعم  ٚمٔمُت ؽَم  : ريض اهلل فمٛمف ومال ،ريْد فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخُل 

 :  لاهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿ يٗمق

ْ ٕمَ ٝمُ ٙمْ ا همَ رً ٘مَ ٛمْ َمُ  ؿْ ٘مُ ٛمْ ى َمِ أَ رَ  ـْ َمَ )) ْ  نْ ١مِ همَ  ،هِ دِ ٝمَ زمِ  هُ غم   تَ ْس يَ  مَل
ْ  نْ ١مِ همَ  ،فِ اٞمِ َس ٙمِ بِ همَ  عْ ْمِ  مَل

 .(1)رواه َمسٙمؿ. ((نِ يَِم اإلِ  ُػ ٔمَ ْض أَ  َؽ يمِ ذَ وَ  ،فِ بِ ٙمْ ٗمَ بِ همَ  عْ ْمِ تَ ْس يَ 

  

 

 

                                                                                                                                            

 ،ا ذم ذمتهـً يْ ر، أو دَ آَخ  ا ذم يدِ ن ادظى ظقـً وذم الديث دفقل ظذ أن مَ  ال ايمبٕمقي:ووم

وهو ؿول ظامة  .ي افبقـةظِ د  ى ظؾقه مع يؿقـه، وظذ ادُ ظَ د  أن افؼول ؿول ادُ  -ؾلكؽر

  أهل افعؾم. 

 .(111/ 11) ((ـةرشح افس  اكظر ))

 .(187/ 7موشوظة اإلمجاع ذم افػؼه اإلشالمي )واكظر 

صقخـا مصطػى بن افعدوي حػظه اهلل، ظن  ؿؾت )أمحد آل رجب(: وؿد شلفُت 

 افؼدر افذي غ  وبَ  ،ما ذم افصحقحغ ْت بِ ثْ ظريض ظؾقه ؾؼال: أَ  دهذا الديث ظـ

 واحؽم ظذ شـده. ،فقس ذم افصحقحغ

 (.49أخرجه مسؾم ) صحقح: (1)
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 ناحلديث اخلامض والثالثو

ومال رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف  : فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمٛمف ومال

  :وؽمٙمؿ

 عْ بِ  يَ َٓ وَ  ،وارُ ازمَ َد  سمَ َٓ وَ  ،قاُّم انمَ بَ  سمَ َٓ وَ  ،قاُُم اصَم ٛمَ  سمَ َٓ وَ  ،واُد اؽَم  حَتَ َٓ ))

 .ااٞمً قَ طْم إِ  اهللِ ادَ بَ قا فمِ قٞمُ ىمُ وَ  ،ضٍ ٔمْ زمَ  عِ ٝمْ  زمَ عَم فمَ  ؿْ ٘مُ ُّم ٔمْ زمَ 

 ،هُ رُ ٗمِ  حَيْ َٓ وَ  ،فُ زمُ ذِ ٘مْ  يَ َٓ وَ  ،فُ يمُ ُذ  خَيْ َٓ وَ  فُ ٚمُ ٙمِ ٓمْ  يَ َٓ  ،ؿِ ٙمِ ْس ق اظمُ طُم أَ  ؿُ ٙمِ ْس اظمُ  

 ـَ َمِ  ئٍ رِ اَمْ  ِب ْس َح زمِ  - اٍت رَ َمَ  َث َّل شمَ  هِ رِ ْد  َص لَم إِ  غمُ ُِم يُ وَ  -ا ٛمَ هُ اى هَ قَ ٗمْ ايمتَ 

 .ؿَ ٙمِ ْس اظمُ  اهُ طَم أَ  رَ ٗمِ حَيْ  نْ أَ  ايممَم  

 . ((فُ ُض رْ فمِ وَ  فُ ايمُ َمَ وَ  فُ َمُ : دَ مٌ ارَ ضَم  ؿِ ٙمِ ْس  اظمُ عَم فمَ  ؿِ ٙمِ ْس اظمُ  ؾ  ىمُ  

 .(1) رواه َمسٙمؿ
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 ناحلديث الصادط والثالثو

وؽمٙمؿ  فمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف ،ريض اهلل فمٛمف ،فمـ أيب هريرة

  :ومال

 ـْ َمِ  ةً زمَ رْ ىمُ  فُ ٛمْ فمَ  اهللُ َس ٖمَ ٞمَ  ،اٝمَ ٞمْ ايمد   ِب رَ ىمُ  ـْ َمِ  ةً زمَ رْ ىمُ  ـٍ َمِ ٠مْ َمُ  ـْ فمَ  َس ٖمَ ٞمَ  ـْ َمَ ))

 .ةِ اَمَ ٝمَ ايمٗمِ  مِ قْ يَ  ِب رَ ىمُ 

 .ةِ رَ أطِم ا وَ ٝمَ ٞمْ  ايمد  دِم  فِ ٝمْ ٙمَ فمَ  اهللُ َنَ يَ  ،ِنٍ ٔمْ  َمُ عَم فمَ  َنَ يَ  ـْ َمَ وَ  

 .ةِ رَ أطِم ا وَ ٝمَ ٞمْ  ايمد  دِم  اهللُ هُ ؼَمَ ؽَم  ،ًِم ٙمِ ْس َمُ  ؼَمَ ؽَم  ـْ َمَ وَ  

 .ٝمفِ طِم أَ  نِ قْ  فمَ دِم  ُد بْ ايمٔمَ  انَ ا ىمَ َمَ  ،دِ بْ ايمٔمَ  نِ قْ  فمَ دِم  اهللُوَ  

 .ةِ ٛمَ  اجَل لَم ا إِ يٗمً رِ ؿمَ  فِ زمِ  فُ يمَ  اهللُ َؾ ٜمَ ؽَم  ،ًِم ٙمْ فمِ  ٝمفِ همِ  ُس ٚمِ تَ ٙمْ ا يَ يٗمً رِ ؿمَ  َؽ ٙمَ ؽَم  ـْ َمَ وَ  

 فُ قٞمَ ؽُم ارَ َد تَ يَ وَ  اهللِ اَب تَ ىمِ  قنَ ٙمُ تْ يَ  ،اهللِ قِت ٝمُ زمُ  ـْ َمِ  ٍت ٝمْ  زمَ دِم  مٌ قْ ومَ  عَ ٚمَ تَ ا اصْم َمَ وَ  

 ؿُ ٜمُ تْ ٖمَ ضَم وَ  ،ةُ مْحَ ايمرَ  ؿُ ٜمُ تْ ٝمَ ُِم نمَ وَ  ،ةُ ٝمٛمَ ٘مِ ايمَس  ؿُ ٜمِ ٝمْ ٙمَ فمَ  ْت يمَ زَ  ٞمَ َٓ إِ  :ؿْ ٜمُ ٛمَ ٝمْ زمَ 

 .هُ َد ٛمْ فمِ  ـْ ٝمٚمَ همِ  اهللُ ؿُ هُ رَ ىمَ ذَ وَ  ،ةُ ٘مَ ئِ َّل اظمَ 

ْ  ،فُ ٙمُ ٚمَ فمَ  فِ زمِ  ٟمَ ْمَ زمَ  ـْ َمَ وَ     .((فُ بُ َس ٞمَ  فِ زمِ  عْ ْنِ يُ  مَل

 .(1)يمٙمٖمظه َمسٙمؿ هبذا اروا

  

                                                 

 (.2699أخرجه مسؾم ) صحقح:( 1)
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(74( 

 

 احلديث الصابع والثالثون

فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف  ،ريض اهلل فمٛمٜمِم ،فمـ ازمـ فمباس

 :همٝمِم يرويف فمـ رزمف سمبارك وسمٔمالم ومال ،وؽمٙمؿ

 :َؽ يمِ ذَ  كَمَ زمَ  ؿَ شمُ  ،اِت ئَ ٝم  ايمَس وَ  اِت ٛمَ َس احَل  َب تَ ىمَ  اهللَ نَ إِ ))

 .ةً ٙمَ اَمِ ىمَ  ةً ٛمَ َس ضَم  هُ َد ٛمْ فمِ  ا اهللُٜمَ بَ تَ ىمَ  ،اٜمَ ٙمْ ٚمَ ٔمْ يَ  ؿْ ٙمَ همَ  ةٍ ٛمَ َس َح زمِ  ؿَ هَ  ـْ ٚمَ همَ  

 ةِ ئَ ِِم ٔمِ بْ  ؽَم لَم إِ  ،اٍت ٛمَ َس ضَم  مْمَ فمَ  هُ َد ٛمْ فمِ  ا اهللُٜمَ بَ تَ ىمَ  ،اٜمَ ٙمَ ٚمِ ٔمَ ا همَ هِبَ  ؿَ هَ  نْ إِ وَ  

 .ةٍ غمَ ثِ ىمَ  اٍف ٔمَ ْض  أَ لَم إِ  ،ٍػ ٔمْ ِض 

 .ةً ٙمَ اَمِ ىمَ  ةً ٛمَ َس ضَم  هُ َد ٛمْ فمِ  ا اهللُٜمَ بَ تَ ىمَ  ،اٜمَ ٙمْ ٚمَ ٔمْ يَ  ؿْ ٙمَ ة همَ ئَ ٝم  َس زمِ  ؿَ هَ  نْ إِ وَ  

 .((ةً َد اضمِ وَ  ةً ئَ ٝم  ؽَم  ا اهللُٜمَ بَ تَ ىمَ  ،اٜمَ ٙمَ ٚمِ ٔمَ ا همَ هِبَ  ؿَ هَ  نْ إِ وَ  

 .(1)ي وَمسٙمؿ دم صحٝمحٝمٜمِم هبذه احلروفرواه ايمبخار 

 ْؾ َمَ ٟمَ وسمَ  ،إلم فمٓمٝمؿ يمْمػ اهلل سمٔمالم -وهمٗمٛما اهلل وإياك -هماٞمٓمر يا أطمل

 .هذه إيمٖماظ

 .هبا إؾمارة إلم آفمتٛماء (فمٛمده) :وومقيمف 

 .يمٙمتٟمىمٝمد وؾمدة آفمتٛماء هبا (ىماَمٙمة) :وومقيمف 

                                                 

 (.131ومسؾم ) ،(6491أخرجه افبخاري ) متػق ظؾقه: (1)
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ه ضمسٛمة دبٜما اهلل فمٛمتَ ىمَ )) :ىمٜمارَ هبا شمؿ سمَ  ؿَ وومال دم ايمسٝمئة ايمتل هَ  

 .ىماَمٙمة(همٟمىمدها زمـ ) ((ىماَمٙمة

( ومل )واضمدةد سمٗمٙمٝمٙمٜما زمـىمَ همٟمَ  .بٜما ؽمٝمئة واضمدةتَ ىمَ  ،ٙمٜماٚمِ فمَ  نْ وإِ  

 .)ىماَمٙمة(ي٠مىمدها زمـ

  .وزماهلل ايمتقهمٝمؼ . شمٛماء فمٙمٝمفِص ْح ٓ ٞمُ  ،ؽمبحاٞمف ،همٙمٙمف احلٚمد واظمٛمة 
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 احلديث الثامن والثالثون

قل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ومال رؽم : ريض اهلل فمٛمف ومال ،فمـ أيب هريرة

 : وآيمف وؽمٙمؿ

 .ِب رْ احَل زمِ  فُ تُ ٞمْ آذَ  ْد ٗمَ همَ  ،اٝم  يمِ  وَ ى رِم ادَ فمَ  ـْ : َمَ اَل  ومَ الَم ٔمَ سمَ  اهللَ نَ إِ ))

  َب ضَم أَ  ءٍ ًَمْ زمِ ي دِ بْ فمَ  رَمَ إِ  َب رَ ٗمَ ا سمَ َمَ وَ  
َ  رَمَ إِ  .فُ ٝمْ ٙمَ فمَ  فُ تُ ْض ؼَمَ ا اهمْ ِم

 .فُ بَ ضمِ ك أُ تَ ضَم  ؾِ اهمِ قَ ايمٛمَ زمِ  رَمَ إِ  ُب رَ ٗمَ تَ ي يَ دِ بْ فمَ  اُل زَ  يَ َٓ وَ  

 ،فِ زمِ  ٌِمُ بْ ي يُ ايمذِ  هُ ٌَمَ زمَ وَ  ،فِ زمِ  عُ ٚمَ ْس ي يَ ايمذِ  فُ ٔمَ ٚمْ ؽَم  ُت ٛمْ ىمُ  فُ تُ بْ بَ ضْم ا أَ ذَ ١مِ همَ  

 .ا هِبَ ًِم ٚمْ ل يَ ايمتِ  فُ ٙمَ صْم رِ وَ  ،اهِبَ  ُش ْمِ بْ ل يَ ايمتِ  هُ َد يَ وَ 

ُ ٛمِ يمَ ٟمَ ؽَم  ـْ ئِ يمَ وَ   َٕ  يمَ وَ  ،فُ ٛمَ ٝمَ ْمِ فمْ ل 
ُ يِن اذَ ٔمَ تَ اؽْم  ـِ ئِ َٕ  . ((فُ ٞمَ ٝمَذ فمِ  

 .(1)رواه ايمبخاري

                                                 

قليت ذـره شظذ ما ؾقه من ـالم  ،ـل أشاكقده ضعقػة، وأحسـفا شـد افبخاري (1)

 ذم افتحؼقق:

 ؾؼال:  (6512أخرجه  افبخاري ) 

ـَ حدثـي حمؿد بن ظثامن  د، حدثـا شؾقامن بن بالل، ؾَ ، حدثـا خافد بن خَمْ امةرَ بن 

 .، ظن ظطاء، ظن أيب هريرةرؿِ يك بن ظبد اهلل بن أيب كَ حدثـي رَش 

د بنخراجه افبخاري دون بؼقة أصحاب ر  ػَ هذا الديث تَ  ومال احلاهمظ ازمـ رصمب:

 .افؽتب
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ـَ ر  َخ   د، حدثـا شؾقامن بن ؾَ امة، حدثـا خافد بن خَمْ رَ جه ظن حمؿد بن ظثامن بن 

اء، ظن أيب هريرة، ظن افـبي ر، ظن ظطؿِ يك بن ظبد اهلل بن أيب كَ بالل، حدثـي رَش 

 .ر الديث بطوفهـَ ؾذَ  ...صذ اهلل ظؾقه وشؾم

 يَشْ  نْ ظَ  ُت دْ د  رَ ا تَ مَ وَ ))وزاد ذم آخره:  
ٍ
 سِ ػْ كَ  نْ ي ظَ دِ د  رَ تَ  ،هُ ؾُ اظِ ا ؾَ كَ أَ  ء

    ((.هُ تَ اءَ َس مَ  هُ رَ ـْ ا أَ كَ أَ وَ  َت وْ ادَ  هُ رَ ؽْ يَ  ،]يراجع[نِ مِ مْ ادُ 

ـَ  دَ ر  ػَ تَ  (افصحقح)وهو من ؽرائب   (مسـد أمحد)امة ظن خافد، وفقس ذم رَ به ابن 

 .ؾم ؾقه أمحد وؽره، وؿافوا: فه مـاـرؽَ تَ  اْفَؼْطَوايِنّ  دؾَ مع أن خافد بن خَمْ 

وإكه وؿع  .وؿقل: إكه ابن يسار .ؿقل: إكه ابن أيب رباح :افذي ذم إشـاده (ظطاء)و 

 ا ـذفك.مـسوبً  (افصحقح)خ َس ذم بعض كُ 

 .ر ٓ ختؾو ـؾفا ظن مؼالَخ ديث من وجوه أُ وي هذا الوؿد رُ 

 .(331/ 2) ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ ))اكظر  

وه  ذم د  ا، فوٓ هقبة اجلامع افصحقح فعَ ؾفذا حديث ؽريب جد  )) وومال ايمذهبل:

 .دؾَ مـؽرًات خافد بن خَمْ 

ادتن  هذا وِ رْ ومل يَ  يك، وفقس بالاؾظ،مما يـػرد به رَش  وٕكهوذفك فغرابة فػظه،  

 . ((ن ظدا افبخاري، وٓ أطـه ذم مسـد أمحدإٓ هبذا اإلشـاد، وٓ خرجه مَ 

 .(641/ 1) ((مقزان آظتدال))اكظر 

ًٗما:  وإضالق أكه  ،اجزمً  ((مسـد أمحد))فقس هو ذم  :ؿؾتومال احلاهمظ ازمـ ضمجر َُمٔمٙم 

افد ؾقه يك صقخ صقخ خومع ذفك ؾَؼ  .هذا ادتن إٓ هبذا اإلشـاد مردود ُيْروَ مل 
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د ر  ػَ وتَ  ،رخ  م وأَ د  ص وؿَ ؼَ افذي زاد ؾقه وكَ  ،وهو راوي حديث ادعراج ،امؼال أيًض 

 .ا ذم مؽاكهـام يليت افؼول ؾقه مستوظبً  ،ع ظؾقفاتابَ ؾقه بلصقاء مل يُ 

 . وفؽن فؾحديث ضرق أخرى يدل جمؿوظفا ظذ أن فه أصاًل  

 .(341/ 11) ((ؾتح افباري))اكظر 

 ضمٖمٓمف اهلل:  ،زمـ ايمٔمدوي وومال ؾمٝمخٛما َمِمْمٖمك

 .يـتفي ما وؿػـا ظؾقه من ضرق الديثوهبذا 

 .ؾال تطؿئن افـػس فتصحقح جزئقات الديث هبا، واهلل أظؾم ،وؿد رأيَت ما ؾقفا 

من حتؼقق هذا الديث رأيُت افشقخ كارص إفباين رمحه اهلل  وبعد أن اكتفقُت  ،هذا 

 .(1641)رؿم  ((افسؾسؾة افصحقحة))ره ذم ـَ ذَ 

عه مبـي ظذ ما ذـره وتوش   -رمحه اهلل وجزاه اهلل خًرا -ع أيًضا ذم رشحهش  وَ وتَ  

 .(م(ؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ )، وابن رجب ذم )(افػتح()الاؾظ ابن حجر ذم )

ذم إشـاده متفم  ،ر ظـد أيب يعذر بحثه ـ إضاؾة إػ ما ذـركاه ـ شـًدا آَخ وزاد ذم آِخ  

 بافؽذب. 

 .خ الديث مستشفًدا بحديث ظائشة وحديث أكسوؿد صحح افشق

 .ـرمها وما ؾقفاموؿد ؿدمـا ذِ  

 . ؾوبـا يشء من تصحقحه، واهلل أظؾموما زال ذم ؿ 

 .(38ص) ،صقخـا، حتؼقق فشقخ اإلشالم ابن تقؿقة (افػرؿان)اكظر 

صقخـا مصطػى بن افعدوي حػظه اهلل ظن  وؿد شلفُت  )أمحد آل رصمب(: ومٙمت

 .((افػرؿان))ه ذم حتؼقق ـتاب ظؾقك بام ـتبتُ  :ؾؼال ،الديث رأيه افـفائي ذم
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فبعض ؾؼرات الديث ظذ صاهد ذم  وؿد وؿػُت  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

 افصحقحغ:

 ظن أيب هريرة، ؿال:( 2675(، ومسؾم )7515، 7415أخرج افبخاري )

 ؿال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم:  

رين ذم ـَ ذَ  نْ إِ  :ذـريني يب، وأكا معه حغ يَ يؼول اهلل ظز وجل: أكا ظـد طن ظبد))

  .رين ذم مإل، ذـرته ذم مإل هم خر مـفمـَ ذَ  نْ ه ذم كػيس، وإِ ذـرتُ  كػسه

ا، مـه باظً  ا، تؼربُت ذراظً  ب إيل  ر  ؼَ تَ  نْ وإِ  .اإفقه ذراظً  ُت بْ ر  ؼَ ا، تَ مـي صزً  َب ر  ؼَ تَ  نْ وإِ 

 .((وإن أتاين يؿق أتقته هروفة

ي اخلػم: ٕٞمف شَمؿ همٗمرات ىمثغمة يمٝمست يم٘مـ هذا ايمُماه د ايمذي دم ايمِمحٝمحكم ٓ ُيَٗمق 

 همٝمف.
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 احلديث التاشع والثالثون

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف  ،ريض اهلل فمٛمٜمِم ،فمـ ازمـ فمباس

  :وؽمٙمؿ ومال

 .((فِ ٝمْ ٙمَ قا فمَ هُ رِ ٘مْ تُ ا اؽْم َمَ وَ  ،انَ ٝمَ ْس ايمٛم  وَ  ٟمَ ْمَ اخَل  لتِ َمَ أُ  ـْ  فمَ رِم  زَ اوَ َتَ  اهللَ نَ إِ ))

 .(1)وايمبٝمٜمٗمل ونمغممها فرواه ازمـ َماصم ،ضمديث ضمسـ

 

                                                 

  :باتػاق ومعـاه صحقح ،ضعقػة أشاكقده( 1)

( من ضريق حمؿد 15195) ((افؽزى))وافبقفؼي ذم ، (2145أخرجه ابن ماجه )

، ظن يص، حدثـا افوفقد بن مسؾم، حدثـا إوزاظي، ظن ظطاءؿْ ى الِ ػ  َص بن ادُ 

 به. ،امرؾوظً  ...اسابن ظب

 .ر افسـدِخ آ ح إػك  ومل يُ  ،وافوفقد يدفس تدفقس تسوية 

ايب، يَ رْ حدثـا إبراهقم بن حمؿد بن يوشف افػِ  :ؿال (2143وأخرجه ابن ماجه )

يل، ظن صفر بن حوصب، ظن أيب ذر ذَ د، حدثـا أبو بؽر الُ يْ وَ حدثـا أيوب بن ُش 

 .به ،امرؾوظً  ...اريػَ افغِ 

 :سٙمسؾ زمايمٔمٙمؾوهذا إؽمٛماد َم

 .ضعقف :ـ أيوب1

 .مسوك :ـ أبو بؽر2 

 .أيب ذر سؿع منومل يَ  ،ضعقف :ـ صفر3 
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 ((افؽزى))وافبقفؼي ذم ، (4649)((رشح معاين أثار))وأخرجه افطحاوي ذم  

(  من ضريق افربقع بن 191) ((َخؾ صقاتاد))ذم  ادَخؾ ص ضاهر ووأب ،(15194)

د قْ بَ ، ظن ظطاء، ظن ظُ  بن بؽر، ؿال: أخزكا إوزاظيْؼ ، ؿال: ثـا بِ شؾقامن ادمذن

 .به ،امرؾوظً  ...، ظن ابن ظباسْر ؿَ بن ظُ 

 ـه.ما شؿعـاه إٓ م ،وهذا حديث ؽريب اإلشـاد  :ومال أزمق ؿماهر اظمخٙمص 

 ظن إوزاظي. ؼ يـػرد بلصقاءَ وبِ  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

افثؼات، ورواه افوفقد بن مسؾم  وهو من ،ؼ بن بؽرد إشـاده بِ و  َج  ومال ايمبٝمٜمٗمل:

 .ْر ؿَ د بن ظُ قْ بَ ذـر ذم إشـاده ظُ ؾؾم يَ  ،ظن إوزاظي

صور ـوشعقد بن م ،(11416وظبد افرزاق ) ،(18341وأخرجه ابن أيب صقبة )

 .مرشاًل  ،ظن السن افبكي ،( من ضريق هشام بن حسان1145ــه )ذم ُش 

 .لد بن حـبل هذا افطريق ادرشمحح اإلمام أج  ورَ  

ظن حديث رواه شلفته  :(1341( )1/561) هف ((افعؾل ومعرؾة افرجال))ؾػي  

بن اظن  ،ظن ظطاء ،ظن إوزاظي ،ظن افوفقد بن مسؾم ،ى افشاميػ  َص حمؿد بن مُ 

إن اهلل دماوز ٕمتي ظام )) :أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿال ،ظباس

بن اوفقد ظن مافك ظن كاؾع ظن وظن اف .((وظن اخلطل وافـسقان ،ؽرهوا ظؾقهاشتُ 

 .مثؾه ،ظؿر

روى ؾقه إٓ ظن السن ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه فقس يُ  :وؿال ، اؾلكؽره جد   

 وشؾم. 
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 ناحلديث األربعو 

اهلل فمٙمٝمف ذ رؽمقل اهلل صعم طَم : أَ ريض اهلل فمٛمٜمِم ومال ،ازمـ فمٚمرفمـ  

 : همٗمال زمَِٚمٛمْ٘مِبِلوآيمف وؽمٙمؿ 

 .((ٝمؾٍ بِ ؽَم  رُ ازمِ فمَ  وْ أَ  ،يٌب رِ نمَ  َؽ ٞمَ ٟمَ ا ىمَ ٝمَ ٞمْ  ايمد  دِم  ـْ ىمُ ))

همّل سمٛمتٓمر  : إذا أَمسٝمَت ـ فمٚمر ريض اهلل سمٔمالم فمٛمٜمِم يٗمقلوىمان ازم

وطمذ َمـ صحتؽ  ،همّل سمٛمتٓمر اظمساء وإذا أصبحَت  ،ايمِمباح

  .وَمـ ضمٝماسمؽ ظمقسمؽ ،ضؽظمر

 .(1)رواه ايمبخاري

                                                                                                                                            

الديث ضعقف من حقث اإلشـاد، فؽـه صحقح من  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

 حقث ادتن.

اق من وإن مل يصح شـده، ؾنن معـاه صحقح باتػ واخلز ومال ازمـ ايمٔمريب اظمايم٘مل:

 .(163/ 3) ((أحؽام افؼرآن)) اكظر .افعؾامء

  صحقح فغره: (1)

افرمحن  حدثـا ظع بن ظبد اهلل، حدثـا حمؿد بن ظبد: (6416أخرجه افبخاري )

َػاِوّي  ، ظن شؾقامن إظؿش، ؿال: حدثـي جماهد، ظن ظبد اهلل بن أبو ادـذر افط 

 .به ،امرؾوظً  ...ريض اهلل ظـفام ،ظؿر

 ومال: (239/ 3) ((ايمّمٔمٖماء ايم٘مبغم))يمُٔمَٗمَٝمقم دم اومال ىمِم  ،هذا احلديث َؾ فمِ وومد أُ  
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ديـي وؿال: زظم ر ظع بن ادَ ـَ وذَ  ...وؿال الرضمي: ؿال فـا ظؿرو بن حمؿد

ذه من فقث َخ وإكام يرويه إظؿش، أَ  !!أكه حدثـا جماهد ذم هذا الديث ادخذول

  .مقْ ؾَ بن أيب ُش 

 :(376/ 2) ((ؿ٘مَ قم واحلِ ٙمُ ايمٔمُ صماَمع ))وومال ازمـ رصمب دم 

هذا الديث خرجه افبخاري ظن ظع بن ادديـي، حدثـا حمؿد بن ظبد افرمحن 

 .رهـَ ؾذَ  ...، حدثـا إظؿش، حدثـي جماهد، ظن ابن ظؿراوّي ػَ افط  

 .وؿافوا: هي ؽر ثابتة (حدثـا جماهد)ؽؾم ؽر واحد من الػاظ ذم فػظة: وؿد تَ  

سؿع إظؿش هذا الديث من جماهد، إكام وؿافوا: مل يَ  ،ديـيوأكؽروها ظذ ابن اد

 .ع وؽرهقْ ؼَ ره افعُ ـَ وؿد ذَ  .م ظـهقْ ؾَ شؿعه من فقث بن أيب ُش 

، والؽقم ديـيبن ادَ  من ضريق ظع (6416الديث أخرجه افبخاري ) :)ومٙمت(

، ديـي)ابن ادَ  ة ـالمهاظَ زَ بن ؿَ من ضريق السن  ( 678) ((افـوادر))افسمذي ذم 

ن بظن ا ،كا جماهد ،ظن إظؿش ،اويػَ ة ( ظن حمؿد بن ظبد افرمحن افط  ظَ زَ وابن ؿَ 

 .به ،امرؾوظً  ...ظؿر

 ،عيخَ بن حسان افـ   ى( ظن يق679)(( ادرافـو))وأخرجه الؽقم افسمذي ذم  

 .به ،امرؾوظً  ...رظن ابن ظؿ ،كا جماهد ،ثـا إظؿش

 :ْمريؼ َمٔمؾ زمأِتوهذا ايم

 .م ؾقههِ ووَ  ،بن ادديـي د ظذ ظعؼـ اكتُ  1

 ،مقْ ؾَ إكام شؿعه من فقث بن أيب ُش و ،سؿع إظؿش هذا الديث من جماهدـ مل يَ  2

 .وهو ضعقف
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  :يمٙمحديثايمِمحٝمح وايمسٛمد 

  .( من ضريق حمؿد بن خازم2/41ما أخرجه أمحد )

  .( من ضريق محاد بن زيد4114) هوابن ماج

 ((كوادر إصول))والؽقم افسمذي  ذم  ،(2/24وأمحد ) ،(2333وافسمذي )

 .من ضريق شػقان افثوري (677)

ظن  ،ظن جماهد ،مقْ ؾَ بن أيب ُش  ث( ظن فقفم )حمؿد بن خازم، ومحاد، وشػقانثالثت 

 .به ،امرؾوظً  ...ابن ظؿر

 .ؾفو ضعقف الديث :ا  من أجل فقثل أيًض ، فؽـه معوهذا هو افسـد إصح 

بن اكػرد هبا فقث  ،وهى ضعقػة، كػسك من أهل افؼبور( د  )وظُ  :يوه ،م زيادةوثَ  

  .مقْ ؾَ أيب ُش 

 ((ىافؽز))ائي ذم َس ( وافـ  2/132وفؽن الديث صحقح بام أخرجه أمحد )

 ،امرؾوظً  ...ظن ابن ظؿر ،ابةبَ بن أيب فُ دة بْ ظن ظَ  ،زاظيو( من ضريق ا11813ٕ)

  .به

 :ـ فمعم إشمبات ايمسِمعيٕىمثرإٓ أن ا ،دة َمـ ازمـ فمٚمربْ ٙمػ دم ؽمِمع فمَ وومد اطمتُ 

 (.مقْ عَ ن )افبخاري، ومسؾم، وأبو كُ مِ  ؾؼد أثبت افسامع ـل 

  .ابن ظؿر رؤية ىرأ :وؿال أبو حاتم .فؼقه بافشام :ؿال أمحدبقـام 

 .ك ابن ظؿرردأ: وؿال ابن رجب

(، 688/ 2فإلمام مسؾم ) ،((ى وإشامءـَ افؽُ )) كظرا .ؾف ذم شامظه مـهواختُ  

 .(481) ((جامع افتحصقل))و، (114/ 6)(( افؽبرافتاريخ ))و
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 ناحلديث احلادي واألربعو

 : اهلل فمٛمٜمِم ومال ريض ،ايمٔماص فمبد اهلل زمـ فمٚمرو زمـ ،أيب حمٚمد فمـ 

 : قل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وؽمٙمؿومال رؽم

 . ((فِ زمِ  ُت ئْ ا صمِ ا ظمَِ ٔمً بَ سمَ  اهُ قَ هَ  قنَ ٘مُ ك يَ تَ ضَم  ؿْ ىمُ ُد ضَم أَ  ـُ َمِ ٠مْ  يُ َٓ ))

 زم١مؽمٛماد صحٝمح (جةاحُل )دم ىمتاب  َرَوْيٛمَاه ،ضمديث ضمسـ صحٝمح

(1). 

                                                                                                                                            

 وؿد أثبته افشقخان. ،افذي يبدو يل ـ وافعؾم ظـد اهلل ـ أكه شؿع مـهو 

ؾالاصل أن شـد افبخاري معل، وافسـد أَخر حمتؿل  ومٙمت )أمحد آل رصمب(:

 فؾصحة.

 ((اإلباكة))ذم  ةوابن بط، (15) ((ـةافس  ))أخرجه ابن أيب ظاصم ذم  ضعقف:( 1)

 .( وؽرهم219) ((ىـن افؽزافس   ػإدخل ادَ ))وافبقفؼي ذم  ،(279)

ػي، ؿال: حدثـا بعض م بن محاد  ؿال: حدثـا ظبد افوهاب افثؼقْ عَ من ضرق ظن كُ  

ظن حمؿد بن شرين، ظن ظؼبة بن أوس، ظن ظبد اهلل  -أو ؽره هشام -مشقختـا

 به.  ،امرؾوظً  ...بن ظؿرو

 .اـثرً  ئم بن محاد خيطقْ عَ وكُ 

 ((ؿ٘مَ قم واحلِ ٙمُ صماَمع ايمٔمُ ))ػ ازمـ رصمب احلٛمبقم هذا احلديث دم ٔمَ وهلذا َض  

 : همٗمال (3/1145)

 :ا َمـ وصمقهومٙمت: سمِمحٝمح هذا احلديث زمٔمٝمد صمد  
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  .ؿ زمـ محاد اظمروزيٝمْ أٞمف ضمديث يتٖمرد زمف ُٞمٔمَ : َمٛمٜما 

ج فه افبخاري، ؾنِ وَخ  م هذا وإن ـان وثؼه مجاظة ِمَن إئؿةقَ وُكعْ  الديث  أئؿة ن  ر 

ـة وتشدده ذم افرد :ـون به افظنِس ـاكوا ُيْ   .ظذ أهل إهواء فصالبته ذم افس 

هم ظذ ؾؾام ـثر ظثور .ه ظؾقه ذم بعض إحاديثب  وُيَش  وكه إػ أكه هَيِموـاكوا يـسب

 .عفؿوا ظؾقه بافضؽَ مـاـره، َح 

 ،ه ؾؼال: فقس بقءل ظـئِ ه ُش أك -غعِ ظن ابن مَ  ،بن حمؿد الاؾظؾروى صافح  

 .ـةه صاحب ُش وفؽـ

ث من حػظه، وظـده مـاـر ـثرةؿال صافح: وـان ُيَ    ع ظؾقفا.ٓ ُيتابَ  ،د 

 -صذ اهلل ظؾقه وشؾم  - ا ظن افـبيظؼين حديثً  م كحوقْ عَ وؿال أبو داود: ظـد كُ  

 .فقس لا أصل

ـَ ائي: ضعقف. وؿال مرةوؿال افـ َس   ه ظن إئؿة ر تػردثُ : فقس بثؼة. وؿال مرة: ؿد 

 ٓ ُيتج  به.   ذم أحاديث ـثرٍة، ؾصار ذم حد َمنادعروؾغ

رؾع ه يَ كأيعـي:  .فا افـاسػُيوؿ أحاديث لشؼي: يصمَ ة افد  ظَ رْ وؿال أبو زُ 

 .ادوؿوؾات

 .إمر اين: هو مظؾمر  روبة الَ وؿال أبو ظَ  

 . ظن افثؼاتوؿال أبو شعقد بن يوكس: روى أحاديث مـاـر 

 .ه ـان يضع الديثكبه آخرون إػ أَس وكَ  

ان، وأصحاب افثؼػي، وأصحاب هشام بن حس ابوأين ـان أصحاب ظبد افوه 

  !م قْ عَ د به كُ ظن هذا الديث حتى يتػر -ابن شرين
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 :ؿ دم إؽمٛمادهٝمْ ٙمػ فمعم ُٞمٔمَ وَمٛمٜما: أٞمف ومد اطمتُ 

 .هشام ي ظـه، ظن افثؼػي، ظنوِ ؾرُ  

  .-هشام أو ؽره -مشقختـا ـا بعضي ظـه ظن افثؼػي، حدثوُروِ  

 .ؽَر معروف ظقـه افرواية، ؾقؽون صقخ افثؼػي وظذ هذه

  .ثـا هشام أو ؽرهحدثـا بعض مشقختـا، حد وُروي ظـه ظن افثؼػي، 

، ، وصقخه رواه ظؾعذ هذه افرواية، ؾافثؼػي رواه ظن صقٍخ جمفول ن ؽر ُمَعغ 

 !ذم إشـاده ؾتزداد اجلفافة

ة زمـ أوس ايمَسدود ايمبٌمي، ويٗمال همٝمف: ئمٗمقب ازمـ بَ ٗمْ دم إؽمٛماده فمُ وَمٛمٜما: أن 

 .اأوس أيًّم 

ج فه أبو داود وافـ َس وؿد َخ    ظن ظبد اهلل بن ظؿرو، احديثً  -ائي وابن ماجهر 

 .ويؼال: ظبد اهلل بن ظؿر

 .وؿد اضطرب ذم إشـاده 

 .بانع، وابن شعد، وابن حِ جْ وؿد وثؼه افعِ  

 .: روى ظـه ابن شرين مع جالفتهؿةيْ زَ ُخ  وؿال ابن 

 : هو جمفول.وؿال ابن ظبد افز 

يِب وؿال  ام يؼول: وإك .سؿع من ظبد اهلل بن ظؿروه مل يَ : يزظؿون أكذم تارخيهاْفَغال 

  .ؿال ظبد اهلل بن ظؿرو

 .واهلل أظؾم .ه ظن ظبد اهلل بن ظؿرو مـؼطعةؾعذ هذا تؽون روايات
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 احلديث الثاني واألربعون

 صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف رؽمقل اهلل : ؽمٚمٔمُت ريض اهلل فمٛمف ومال ،فمـ أٞمس

 : وؽمٙمؿ يٗمقل

 َؽ يمَ  ُت رْ ٖمَ نمَ  ،لٛمِ سمَ قْ صَم رَ ل وَ ٛمِ سمَ قْ فمَ ا دَ َمَ  َؽ ٞمَ إِ  ،مَ آدَ  ـَ زمْ ا يَ  :الَم ٔمَ سمَ  اهللُ اَل ومَ ))

 .رِم ازمَ  أُ َٓ وَ  َؽ ٛمْ َمِ  انَ ا ىمَ  َمَ عَم فمَ 

 ُت رْ ٖمَ نمَ  ،لٛمِ سمَ رْ ٖمَ ٕمْ تَ اؽْم  ؿَ شمُ  ،ءِ َِم ايمَس  انَ ٛمَ فمَ  َؽ قزمُ ٞمُ ذُ  ْت ٕمَ ٙمَ زمَ  قْ يمَ  ،مَ آدَ  ـَ زمْ  ايَ  

 .َؽ يمَ 

َٓ ٝمَتٛمِ ٗمِ يمَ  ؿَ شمُ  ،اايَ ْمَ طَم َراِب إَْرِض زمِٗمل ٛمِ تَ ٝمْ سمَ أَ  قْ يمَ  ،مَ آدَ  ـَ زمْ  ايَ    يِب  كُ مْمِ  سمُ ل 

َ  :ائً ٝمْ ؾَم  ازمِٗم َؽ تُ ٝمْ سمَ َٕ  . ةً رَ ٖمِ ٕمْ َمَ  َراهِبَ

  .(1)واه ايمؼمَمذي وومال: ضمديث ضمسـ صحٝمحر

                                                                                                                                            

ؽر ثابت ظن رشول اهلل  ،الديث ضعقف أنؾالاصل  ومٙمت )أمحد آل رصمب(: 

 مع ضعػه.  ،م بن محاد بهقْ عَ د كُ ر  ػَ تَ فِ : صذ اهلل ظؾقه وشؾم

 ضعقف. :ؾؼال ،هذا الديث مصطػى بن افعدوي ظنوشلفت صقخـا 

 ذم ـل ضرؿه مؼال:  (1)

ثر بن ـَ (، ظن 4315) ((إوشط))، وافطزاين ذم (3541أخرجه افسمذي ) 

ين يؼول: حدثـا أكس بن زَ بؽر بن ظبد اهلل ادُ  شؿعُت  :د ؿالقْ بَ بن ظُ  شعقد ظن ،ؾائد
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ؿال اهلل تبارك ))رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم يؼول:  ؿال: شؿعُت  مافك

 . ر الديثـَ ؾذَ  ...((وتعاػ

 (.2362)ـام ذم افتؼريب  ،وشعقد ٓ بلس به

ابن  ، إٓ أن يوثؼه أحدومل ،كه روى ظـه راويانٕ :ـثر بن ؾائد جمفول الال فؽن

 وهو معروف بتوثقق ادجاهقل. ،((افثؼات))ره ذم ـَ بان ذَ حِ 

 .]سمُم٘مٝمؾ[بة ايمُمٔمغميٝمْ تَ وومد سمقزمع ىمثغم دم هذا احلديث َمـ أيب ومتٝمبة ؽَمْٙمؿ زمـ ومُ 

(، 179) ((افسؽقب ذم ؾضائل إظامل وثواب ذفك))ـام أخرجه ابن صاهغ ذم 

شعقد بن  ظن، م بن ؿتقبةؾْ َش  ايبيَ رْ اشاين افػِ رَ اخلُ  بةقْ تَ ؿُ ظن أيب  (6761)وافبزار

 مرؾوًظا. ،ين، ظن أكس بن مافكزَ ، ظن بؽر بن ظبد اهلل ادُ دقْ بَ ظُ 

 يم٘مـ هذا اظمتازمٔمة خمدوش همٝمٜما: ٕن أزما ومتٝمبة ىمِم رواه َمرهمقفًما رواه َمقومقهًما.

 همٗمد سَم٘مٙمؿ اإلَمام ايمدارومْمٛمل فمـ احلديث مجٙمة، شمؿ سَمَٔمَرض يمٙمقومػ.

 َمف ىماَمًّل:وإيمٝمؽ ىمّل

  ائيـَ د الُ قْ بَ به ـثر بن ؾائد ظن )شعقد( )!( بن ظُ  دَ ر  ػَ تَ ))  ؿال رمحه اهلل: 

 ي.ْر بَ ـام ؿال ابن صاظد وابن اجلُ . من إزد ّي َح  :اءـَ وهُ 

  .اأبو ظاصم ظـه مرؾوظً به د ر  ػَ وتَ 

 .((ومل يرؾعه ،ورواه أبو ؿتقبة ظن شعقد

 .(16/ 2) ((أضراف افغرائب وإؾراد))اكظر 

 .((اا وموؿوؾً ي ظـه مرؾوظً وِ ؿد رُ )) وومال احلاهمظ ازمـ رصمب احلٛمبقم:

 .(411/ 2) ((مؽَ وم والِ ؾُ جامع افعُ ))اكظر 
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 ىمٙمٜما ضٔمٝمٖمة اإلؽمٛماد: ويمٙمحديث ؾمقاهد

ــه ( وافدارمي ذم ُش 172و5/167) ((ادسـد))ما أخرجه أمحد ذم  :َمٛمٜما 

(2831). 

ِرَب ظن َمعْ  ،بَص وْ من ضرق ظن صفر بن َح   ـَ ظن ربه  ،ظن افـبي ،ظن أيب ذرِدي 

 .الديث ...ظز وجل

ح رْ من خالل دراشة أؿوال ظؾامء اجلَ  ،ظذ افراجح فدي   ضعقف (صفر)و

 وافتعديل ؾقه.

( من ضريق ؿقس بن 12/19) ((افؽبر))أخرجه افطزاين ذم  وهٛماك ؾماهد آطَمر:

 ،ظن افـبي ،ابن ظباس، ظن ْر بَ افربقع، ظن حبقب بن أيب ثابت، ظن شعقد بن ُج 

 .ضعقف (ؿقس)و . به ...ظن ربه ظز وجل

 ضٔمٝمػ َمـ ىمؾ ؿمرومف. هماحلاصؾ أن احلديث

 هو أكه ٓ َيثبت ظن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم. وومقرم همٝمف: 

أكؼل ُحْؽم صقخـا مصطػى بن افعدوي حػظه اهلل، ظذ هذا  ،طمتؿوومبؾ أن أَ 

ُت ظؾقه خارضة الديث ذم درس ْض رَ ا ظَ َد   -ظه اهللػِ َح  -الديث: حقث شلفته ظـه

 بطرؿه وصواهده. نٌ َس افعرض، ذم مؽتبته افؽزى: َح 

 وهبذا أىمقن ومد اٞمتٜمٝمُت َمـ حتٗمٝمؼ هذه ايمرؽمايمة اظمبارىمة.

 وَما ىمان َمـ سمقهمٝمؼ همٚمـ اهلل وضمده، وَما ىمان َمـ طمْمٟم همٚمـ ٞمٖمز وَمـ ايمُمٝمْمان.

  آيمف وصحبف أمجٔمكم.وَصؾ  ايمٙمٜمؿ وؽَمٙم ؿ وزَماِرك فمعم ؽمٝمدٞما حمٚمد، وفمعم

 ضمٗمٗمٜما ايمباضمث واظمحٗمؼ: أمحد زمـ حمٚمقد آل رصمب. واحلٚمد هلل رب ايمٔماظمكم. 


